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Maa on piiratud ressurss, mistõttu on väga oluline, et inimkond kasutaks seda ressurssi 

otstarbekalt. Ressurssi kasutamine on raskendatud just tiheasustusega aladel , kuna 

olemasolevad krundid on erastatud või tagastatud sellistes piirides, mille tulemusena pole 

kohati arvestatud linnaelanike arvu suurenemisega ning sellest juurdekasvust tingitud 

liikluskorralduse tihedamaks muutumise ja parkimisvajaduse tõusuga. Tänapäevase kiire 

elutempo juures on sõiduautod saanud ühiskonna lahutamatuks osaks, seda nii pereelu kui 

ka muude eluvaldkondade vajaduste rahuldamiseks. Seega vajab linnades põhjalikku 

ülevaatamist nii liiklus- kui ka parkimiskorraldus.  

Magistritöö eesmärgiks on hinnata parkimiskorralduse probleemi ulatust korruselamute 

maa-aladel Kohtla-Järve linna, Ahtme linnaosa, Iidla asumi näitel. Iidla asum valiti 

sellepärast, et seal domineerivad elamutena mitmekorruselised korterelamud (asumis 112 

viie- kuni üheksakorruselist korterelamut). Seega võib elanike arv mõjutada 

parkimiskäitumist. Töö eesmärgi saavutamiseks viidi korterelamute juures läbi 

parkimiskohtade paikvaatlused, mille tulemusena selgitati välja nende olukord ja 

parkimisega seotud probleemide ulatus. Parkimisega seotud probleemide ulatuse 

hindamiseks töötati välja vastavad hindamiskriteeriumid ja probleemsetest kohtadest 

parema ülevaate saamiseks koostati illustreeriv skemaatiline kaart. 

Töö tulemusena tuvastati, et Kohtla-Järve linnas on parkimise probleem väga paljudel 

kortermajade kinnistutel ehk ca 78 %-l ei ole oma kinnistu piires tagatud minimaalselt 

vajalikku parkimiskohtade arvu, mistõttu toimub autode parkimine omavoliliselt 

suvalistesse kohtadesse, kus see ei ole lubatud. Lisaks selgus, et 55 %-l objektidest ei saa 

parkimist oma kinnistu piires lahendada ning otstarbekam on leida kompleksne lahendus 

mitme kortermaja jaoks korraga. Näiteks parkimise lahendamine munitsipaalmaa, 

naaberkinnistute või kõrval oleva reformimata riigimaa maa-alade kasutusele võtmisega, 

jagatud parkimise võimaldamine, parkimiskohtade ühiskasutus või tänavamaal parkimise 

lubamine. Töö tulemusena pakuti välja võimalikud meetmed parkimiskorralduse 

parendamiseks, millede korral lähtuti eelkõige kortermajade reaalsetest 

parkimisvajadustest, kuid ka standarditest ja erialases kirjanduses antud soovitustest. 

Käesolev magistritöö on mõeldud eelkõige Kohtla-Järve linnaelanike parema parkimise 

korraldamiseks korruselamute vahel. Samuti on töö praktilise suunitlusega ja mõeldud 

Kohtla-Järve linnavalitsuse töö tõhusamaks muutmiseks. Töö tulemusena tehakse 

linnavalitsusele ettepanekuid edasisteks tegevusteks parkimisprobleemide lahendamisel.  
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The land is a limited resource, which is why its utilization has to be thoroughly planned. 

The capacity of this resource is especially restricted in the highly populated areas, because 

available grounds were privatized or restituted in the way that do not account for the 

population growth and its associated increase in the traffic load, as well as demand for the 

parking spaces. In the modern fast-paced life, cars have become the integral part of the 

society to satisfy both family related and various other everyday needs. Therefore, in-depth 

assessment of both traffic as well as parking organization is vital. 

The purpose of the Master’s Thesis is to analyse the severity of the parking organization 

problem of the urban lands on the example of Kohtla-Jarve, Ahtme district, Iidla area. The 

main reason of choosing Iidla was that if the apartment buildings are dominating among 

residential constrictions (there are 112 of 5 – to 9 floor apartment buildings in the area). 

Than the parking behaviour could be significantly affected by the number of residents.  

Based on the aforementioned purpose, apartment buildings parking space assessment took 

place in order to identify its present organization and the extent of the parking organization 

problem. To detect the magnitude of this problem, relevant assessment criteria were 

developed, and to obtain better understanding of the problem areas the illustrative diagram 

was constructed. 

The results showed that many apartment buildings in Kohtla-Jarve face the parking 

problem; in fact, about 78 % do not have a minim-required number of parking spaces in its 

surroundings, what causes a voluntary parking in the arbitrary unpermitted locations. In 

addition to that, 55 % of the studied building are not able to organize parking in its 

surroundings; therefore, some shared solution would be beneficial for the several buildings 

at once. For example, the parking problem could be resolved by municipal land, by the 

neighbouring property or by the free state land, shared parking permit could be 

implemented, the usage of parking spaces could be shared as well as street parking could 

be allowed. The results of the report proposed possible solutions to optimize parking 

management, in particular targeted the actual parking needs of the apartment buildings, as 
well as provided recommendations for the standards and technical descriptions. 

The outcomes of the present Master’s Thesis could be helpful in order to improve parking 

conditions of the Kohtla-Jarve residents. In addition, the report has practical 

recommendations and suggestions towards more efficient Kohtla-Jarve town 

administration. The findings of the present observation propose the town administration 
with the subsequent solutions for the parking problem. 

Keywords: car parking, planning, parking plot, apartment building area 
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SISSEJUHATUS 
 

Maa on piiratud ressurss, mistõttu on väga oluline, et inimkond kasutaks seda ressurssi 

otstarbekalt. Ressurssi kasutamine on raskendatud just tiheasustusega aladel, kuna 

olemasolevad krundid on erastatud või tagastatud sellistes piirides, mille tulemusena pole 

kohati arvestatud linnelanike arvu suurenemisega ja sellest juurdekasvust tingitud 

liikluskorralduse tihedamaks muutumise ning parkimisvajaduse tõusuga. Tänapäevase kiire 

elutempo juures on sõiduautod saanud ühiskonna lahutamatuks osaks, seda nii pereelu 

vajaduste kui ka muude eluvaldkondade vajaduste rahuldamiseks. Seega vajab põhjalikku 

ülevaatamist linnades nii liiklus- kui ka parkimiskorraldus. 

Antud magistritöös on uuritavaks objektiks Kohtla-Järve linn, kus käesolevaks ajaks on 

parkimiskorralduse problemaatika olemasolevatel korruselamu maa-aladel saanud samuti 

väga aktuaalseks teemaks. Linnas on palju elamuid, mis on ehitatud aastatel 1960 – 1990. 

Sellel perioodil kehtisid hoopis teistsugused parkimisnormatiivid, mis nüüdseks ei vasta 

enam tänapäeva parkimisvajadustele. Töö muudab aktuaalseks veel asjaolu, et enamik 

teede alustest maa-aladest ei ole Kohtla-Järve linnas munitsipaliseeritud. 

Munitsipaalomandisse taotletavate tänavate kruntide teenindusmaa piiride määramisel 

tuleks arvestada juba parkimisalade laiendamise võimalustega ning parkimiskohtade 

vajadusega. 

Üldjuhul kasutatakse autot liiklemiseks punktist A punkti B, kuid paljud inimesed 

kasutavad autot just eelkõige sõites kodust tööle ning tagasi. Sellest võib järeldada, et 24 

tunni jooksul ööpäevas seisab auto 23 tundi parklas töö- või kodukoha juures ning viibib 

kõigest ühe tunni jooksul liikluses, vajades seega kohta parkimiseks. Iga linnas liikuvale 

autole peab olema tagatud vähemalt kaks parkimiskohta: elamuala ja töökoha juures ning 

mõlemale parkimiskohale peab olema planeeritud vähemalt 25 m² suurune maa-ala 

(Burinskienė ja Paliulis 2003). 

Kui aga ei tagata autoomanikele minimaalselt vajalik parkimiskohtade arv, hakatakse 

omavoliliselt parkima nendesse kohtadesse, kuhu parkimine ei ole lubatud. Omavolilise 

parkimiskorralduse tõttu võivad muutuda kahesuunalised juurdepääsutänavad 

ühesuunalisteks. Samuti võivad autoomanikud hakata korruselamute juures parkima 
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haljasaladele ja trepikodade välisuste vahetuslähedusse, mis aga ei ole ohutu jalakäijate 

jaoks ning ühtlasi kitsendab hädaabiteenust osutavate operatiivsõidukite juurdepääsu 

patsientidele. 

Antud magistritöö teema valik on ajendatud olukorrast, kus Kohtla-Järve Linnavalitsuse 

maakorraldajate poole on sageli pöördutud korruselamute elanike poolt. Põhjuseks on see, 

et kuna hoonete kõrval parkimiseks võimalused puuduvad, siis kas linnavalitsus aitaks 

leida nende probleemile lahenduse. Kohtla-Järve kohalikul omavalitsusel on selge soov 

lahendada ära olemasolevate korruselamumaade parkimisprobleemid. Sellest tulenevalt on 

Kohtla-Järve Linnavolikogu võtnud 26. juunil 2013.a. vastu otsuste nr 284 ning 25. 

septembril 2013.a. otsuse nr 294, milledega on kehtestatud Lõuna ja Põhja mikrorajoonide 

asumi liiklusskeemide detailplaneeringud. Mõlemate detailplaneeringute eesmärkideks on 

maa-alade kruntideks jagamine, liikluslahenduse väljatöötamine, parkimise korraldamine 

ning maa munitsipaalomandisse taotlemiseks mänguväljakute ja virgestusalade 

moodustamine. 

Detailplaneeringute aruteludel kirjapandud protokollidest nähtub, et kuumaks teemaks oli 

just linnaelanikele parkimisvõimaluste leidmine. Lahenduseks pakkusid planeerijad välja 

erinevaid võimalusi nagu korteriühistu (edaspidi KÜ) kinnistutele parkimisalade 

laiendamise kui ka munitsipaalomandis olevatele tänavatele parkimistaskute rajamise. 

Kõikide parkimiskohtade planeerimisel lähtuti normatiivides kehtestatud nõuetest, kuid 

vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2003 ei suudetud siiski detailplaneeringute 

koostamise tulemusena tagada kõikide korruselamute juurde parkimiseks vajalikke 

parkimiskohtade arvu. 

Magistritöö eesmärgiks on hinnata parkimiskorralduse probleemi ulatust korruselamute 

maa-aladel Kohtla-Järve linna, Ahtme linnaosa, Iidla asumi näitel (edaspidi 

uurimispiirkond) ning leida võimalikud meetmed parkimiskorralduse parendamiseks. 

Analüüsitav Iidla asum on valitud seepärast, et seal domineerivad elamutena 

mitmekorruselised korruselamud. Seega võib elanike arv selles piirkonnas mõjutada 

tugevasti nende parkimiskäitumist 

Töö eesmärgi saavutamise esimeseks ülesandeks on välja selgitada parkimisprobleemi 

olemasolu ning ulatus. Probleemi ulatusest sõltub, kas lahendused leitakse iga konkreetse 

korruselamu tarbeks eraldi või tuleks rakendada komplekslahendust mitme korrusmaja 
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jaoks samaaegselt. Töö teiseks ülesandeks on parkimiskorralduse paremaks muutmiseks 

vajalike ettepanekute väljatöötamine, lähtudes seejuures erinevatest parkimisalade 

planeerimise põhimõtetest. Teooriat puudutav alusmaterjal on saadud erialasest 

teaduskirjandusest ja juhendmaterjalidest, kasutatud on nii võõrkeelset kui ka eesti keelset 

kirjandust. 

Korruselamute parkimisproblemaatikat on uuritud juba 2011. aastal Eesti Maaülikooli 

Geomaatika osakonna magistrandi Siim Mitt´i poolt. Teemaks oli sel korral parkimisalade 

laiendamine ja parkimiskorralduse planeerimine olemasolevatel vabaplaneeringuga 

korterelamualadel. Samal teemal on Tom Rye (2010) pakkunud oma soovitustes „Parking 

Management: A Contribution Towards Liveable Cities” välja erinevaid meetmeid 

parkimisprobleemide kõrvaldamiseks. Amit Arora (2007) on uurinud parkimiskorraldust ja 

pakkunud välja lahendusi kokku 22-s USA kohalikus omavalitsuses ning Forinash jt 

(2003) pakkunud erinevaid meetmeid, kuidas vähendada linnades autode kasutamist.  

Kuna Kohtla-Järve linnal puuduvad varasemad uuringud parkimisprobleemide välja 

selgitamiseks, siis on autor oma töös uurimismeetodiks valinud uurimispiirkonnas 

paikvaatluse läbiviimise. Paikvaatlusel kogutud andmed raporteeriti ning hinnati 

olemaolevat parkimiskorralduse vastavust autori poolt väljatöötatud 

hindamiskriteeriumitele. Hindamiskriteeriumite järgi hinnati nii olemasolevat olukorda kui 

ka edasisi perspektiive. Vastavalt hindamiskriteeriumitele selgitati välja kui suuruseks 

probleemiks on osutus korruselamute juures parkimine. 

Magistritöö koosneb viiest peatükist, mis omakorda jagunevad alapeatükkideks. Esimeses 

peatükis selgitatakse parkimispoliitika põhimõtteid ning vaadeldakse nii Eesti riigi kui ka 

välisriikide parkimisega seotud probleeme. Samuti antakse ülevaade parkimisnormatiive 

käsitletavatest dokumentidest, parkimiskorraldust reguleerivatest meetmetest ja 

parkimistemaatika käsitlemisest Kohtla-Järve linnas. Samas peatükis analüüsitakse veel ka 

seda, kuidas toimib parkimisalade laiendamise ja korraldamise senine praktika teistes Eesti 

linnades ning esitatakse üldised seisukohad ning meetmed, milledest tuleb 

parkimiskorralduse planeerimisel lähtuda. 

Töö teises osas on kirjeldatud uurimustöö metoodikat ning kasutatud materjale. Kolmandas 

peatükis uuritakse olemasolevate korruselamumaade parkimiskorralduse probleemi 

olemasolu ja hinnatakse probleemi ulatust. Analüüsitavateks objektiks valiti Kohtla-Järve 
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linnas, Ahtme linnaosas, Iidla asumis asuvad 112 5- kuni 9-korruselist korterelamut. 

Objektide kohta on teostatud parkimiskohtade paikvaatlus ning hinnatud eelkõige 

parkimisnormatiivi täitmist ning täitmise võimalusi tulevikus. Hindamise tulemusena 

koostati skemaatiline kaart, mis annab hea ülevaate probleemi olemusest ja sisust. 

Viimases kahes peatükis on autori poolt väljatöötatud peamised põhimõtted ja meetmed 

parkimiskorralduse reguleerimiseks, milledest lähtuda just uurimispiirkonna 

parkimiskorralduse planeerimisel. Uurimustöö neljandas osas on tehtud ettepanekuid Iidla 

asumis olemasolevate korruselamute parkimise paremaks korraldamiseks ning 

parkimisalade laiendamiseks, arvestades seejuures parkimisnormatiivide täitmise, 

juurdepääsetavuse ning kasutusmugavusega. Viiendas osas arutleb autor aga uurimustöö 

tulemuste üle ja selle üle, kuidas rakendada töö tulemustes välja pakutud meetmeid Iidla 

asumis asuvate korruselamute maa-aladel parkimisprobleemide parendamiseks. 

Käesolev magistritöö on mõeldud eelkõige Kohtla-Järve linnaelanike parema parkimise 

korraldamiseks korruselamute vahel. Samuti on töö praktilise suunitlusega ja mõeldud 

Kohtla-Järve linnavalitsuse töö tõhusamaks muutmiseks. Töö tulemusena tehakse 

linnavalitsusele ettepanekuid edasisteks tegevusteks parkimisprobleemide lahendamisel.  

Soovin tänada kõiki, kes on töö valmimisele kaasa aidanud. Eelkõige tänan oma juhendajat 

dotsenti Siim Maasikamäed juhendamise ja heade soovituste eest, samuti tänan abi eest 

lektorit Evelin Jürgensoni. 
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1. ÜLEVAADE PARKIMISEGA SEOTUD PROBLEEMIDEST 
 

1.1. Parkimisalade planeerimise põhimõtted ja senine praktika välismaal 
 

Seoses sellega, et autode arv on viimase 10-15 aasta jooksul tunduvalt kasvanud, on 

parkimiskorralduse problemaatika saanud tänapäeval eriti aktuaalseks teemaks nii 

välismaal kui ka Eestis. Tom Rye (2010) leiab, et mõningates endistes Nõukogude Liidu 

riikides Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias on kiire autostumine saanud alguse just peale selle 

liidu kokkuvarisemist. Samuti püstitati sõjajärgselt tihedalt elamupiirkondasid ja üksteise 

kõrvale tekkis juurde uusi kortermaju, arvestamata seejuures parkimiskohtade vajadusega. 

Põhjuseks oli see, et autoomanikke oli sellel ajal väga vähe ja parkimiskohtade nõudlus 

minimaalne. 

Nüüdseks on avaldatud juba mitmeid uurimustöid, artikleid ning brošüüre, mis on 

koostatud parkimisprobleemi ulatuse analüüsimisele, võimalike lahenduste leidmisele ning 

selle probleemi vältimisele. Uuritud on, millest tuleks lähtuda, et parendada tänast 

olukorda ning mida arvesse võtta tulevikus parkimisalade planeerimisel. Tänapäeval on 

seadusandja välja töötanud mitmed õigusaktid, normatiivid ja standardid, mis reguleerivad 

seda valdkonda. Erinevad autorid on pakkunud erinevad parkimiskorralduse strateegiaid ja 

programme. Alljärgnevalt on autor andnudki ülevaade parkimist käsitlevast kirjandusest 

välisriikides. 

Parkimiskorraldus on lahutamatu osa transpordisüsteemist. Ebapiisav parkimisvaru viib 

olukorrani, kus autojuhid peavad tiirutama autoga ringi otsides vabu parkimiskohtasid. 

Parkimine on oluline liikumisvalikute mõjutaja, sest tasuta parkimisvõimaluste olemasolu 

soodustab auto kasutamist ning vähendab alternatiivsete liikumisviiside kasutust nagu 

ratta- või rongiga sõitmine. Minimaalsed parkimisnõuded mõjuvad autode kasvamisele 

nagu väetis. (Shoup 1997) 

Selle tulemusena kasvab liiklus, mis omakorda viib olukorrani, kus saastatud heitgaasidega 

sissehingatava õhu kvaliteet halveneb. Halb parkimiskorraldus mõjub halvasti ka 

liiklusohutusele autokasutajate ja mittekasutajate seas. Olukorda mittearvestav 

parkimiskorraldus põhjustab liikluskorra rikkumisi ning takistab liiklemist. 
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Aegade jooksul on aga väga palju muutunud parkimiskorralduse põhimõtted. Tabelis 1 on 

välja toodud nii vanema kui ka uuema aja parkimisparadigmade omavahelise võrdluse. 

Kõige levinuim vananenud arusaam on, et parkimisprobleem on alati põhjustatud 

ebapiisavate parkimiskohtade olemasolust ning seisukohast, et mida rohkem on 

parkimiskohtasid, seda parem. Tänapäeval arvatakse, et parkimisprobleemid võivad olla 

erinevaid. Samuti üleliigne parkimisvaru loob alused autostumise suurendamiseks, mis 

omakorda viib taaskord parkimiskohtade defitsiidini. 

 

Tabel 1. Vanade ja uute parkimisparadigmade võrdlus (Allikas: Litman 2012: 9) 

Vana parkimisparadigma Uus parkimisparadigma 

Parkimisprobleem tähendab ebapiisavate 
parkimiskohtade arvu 

Siin võib olla palju erinevaid 
parkimisprobleeme, sh ebapiisav või üleliigne 

pakkumine, liiga madal või kõrge hind, vähene 
informatsioon ning ebaefektiivne 
parkimiskorraldus 

Liikumine tähendab autojuhtimist Liiklejad võivad kasutada erinevaid 

liikumisviise. Igaüks ei juhi autot. 

Üleliigne parkimiskohtade arv on alati 
soovitatav 

Üleliigne parkimiskohtade arv on sama 
kahjulik kui ebapiisav 

Parkimiskohtade nõudlus peab olema 
rahuldatud kohapeal. Autojuhti ei saa sundida 
jalutama autoni 

Tavaliselt võib korraldada parkimist täna 
ääres, mis võimaldab kasutada jagatud 
parkimist ning jagada parkimisvõimalusi 
erinevate asutuste vahel 

Üldjuhul peab parkimine olema tasuta, 
rahastatakse kaudselt üüri ja maksude kaudu 

Nii palju kui on võimalik, peavad kasutajad 
maksma otse parkimisvõimaluste eest 

Parkimine peab olema kättesaadav saabumise 
järjekorra põhimõttel 

Parkimist tuleb reguleerida nii, et eelistatakse 
kõrgema prioriteediga kasutusalad ning 

suurendada tõhusust 

Parkimisnormatiive tuleb kasutada üheselt, 
ilma kohandamiseta ja muutusteta 

Parkimisnormatiivid peavad lähtuma eraldi 
igast konkreetsest situatsioonist ning olema 
paindlikud 

Innovatsioon peab olema tõestatud ning seda 
võib kasutada ainul siis, kui on tõestatud ja 
laialt tunnustatud 

Innovatsiooni tuleb toetada, sest isegi edutud 
eksperimendid annavad tavaliselt kasuliku 
informatsiooni 

Parkimise ümberkorraldamine on viimane 
vahend mida tuleb kasutada  ainult siis, kui 
parkimiskohtade arvu suurendamine on 
võimatu 

Laialt tuleb rakendada parkimiskorralduse 
meetmeid, et vältida parkimisprobleeme 

Korrapäratu hoonestus on vastuvõetav Hajunud, autokasutuskeskne areng võib olla 
kahjulik 

 

Kui varem lähtuti parkimiskorralduse seisukohast, et autojuhid peaksid lihtsamalt leidma 

tasuta parkimisvõimalusi, siis tänapäeval on parkimisel lähtutud parkimismaa efektiivse 

kasutuse põhimõttest. Tänapäeval on reeglina suurtes linnades sihtpunkti lähedal asuvad 

parkimiskohad tasulised ning eemal asuvad parklad on odavamad või hoopis tasuta. 
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Vananenud lähenemine on, et iga liikumine tähendab auto juhtimist ning parkimine peab 

olema just sihtpunkti juures. Liiklejad võivad kasutada ka teisi liikumisviise nagu 

ühistranspordiga sõitmine, jalgrattasõit või jalgsi käimine. Selleks, et soodustada 

alternatiivseid liikumisviise rajatakse üle kogu Euroopa jalg- ja jalgrattateid, millede 

rajamiseks eraldab Euroopa Liit valitsustele toetusrahasid. 

Vanasti arvati, et parkimisnormatiivid peavad olema ühesed, parkimisprobleemi 

lahendamiseks tuleb kindlasti parkimiskohtade arvu suurendada ning põhjalikud 

uuendused peavad olema nii tõestatud kui ka laialt tunnustatud. Praegu arvatakse, et 

parkimisnormatiivid peavad olema paindlikud ning arvestama kohaliku kogukonna 

iseärasustega. Samuti tuleb eelistada parkimise ümberkorraldamist parkimiskohtade arvu 

suurendamisele. Uued lähenemisviisid võimaldavad efektiivsemalt lahendada 

parkimisprobleeme, sest need on mitmest küljest laiemalt vaadeldud. Vanad lahendused 

soodustasid just lühiajaliste probleemide lahendamist, olles mõnel juhul hoopis põhjuseks 

parkimisprobleemide suurenemisele. 

Amit Arora (2007) on oma uurimustöös „Inventory of policies affecting parking within the 

NYMTC region“ uurinud parkimiskorraldust ja kasutanud lahendusi kokku 22-s Ameerika 

Ühendriikide kohalikus omavalitsuses. Kõnealuses töös käsitletakse, kuidas kohalik 

omavalitsus võib kehtestatud parkimisnormatiivide alusel mõjutada parkimiskorraldust. 

Arora kirjutab, et uuritud omavalitsustes on sarnased probleemid – ruumipuudus ja liiga 

ranged parkimisnormatiivid. Peamiseks ülesandeks parkimisprobleemi lahendamisel peaks 

olema eelkõige parkimiskohtade nõudluse vähendamine. Selleks pakub Arora välja 

järgmiste meetmete rakendamist: tõsta hinda parkimisaja eest; kasutada jagatud parkimist; 

virgutada ühistranspordi kasutamist. 

Hoonete kompleksides (äri-, teenindus-, tööstus-, tootmine jne), kus inimesed töötavad 

erinevatel kellaaegadel, tuleks parkimisel rakendada parkimiskohtade ühiskasutamist. 

Näiteks panga külastajad kasutaksid parklaid päeval ning teatrikülastajad õhtusel ajal. 

Ühistranspordi virgutamiseks tuleks linnast välja bussi- või metroopeatuse lähedusse 

ehitada tasuta kasutatavad mitmekorruselised parkimismajad. 

Oma uurimustöös on Arora (2007) jõudnud järeldusele, et parkimisnormatiivide 

koostamisel on vajalik igas linnas järgida individuaalset lähenemisviisi, kuid selleks tuleb 

eelnevalt korraldada lisauuringuid. Samale järeldusele on varem jõudnud ka Burinskienė ja 
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Paliulis (2003). Nemad arvasid samuti, et ettekujutus parkimisprobleemist oleks tunduvalt 

selgem, kui parkimisvajaduse rahuldamiseks oleks esmalt läbi viidud keerulised, kuid hästi 

korraldatud uuringud. 

Selleks, et normatiive sisse viia, tuleb kõigepealt uurida, kui suur on parkimisnõudlus. 

Matthew Cuddy (2007) on kirjutanud töö „A Practical Method for Developing Context-

Sensitive Residential Parking Standards”, mille põhieesmärgiks on teaduslikult 

põhjendatud praktilise meetodi väljatöötamine majapidamises sõidukite olemasolu 

ennustamiseks. Meetod on vajalik selleks, et reguleerida paremat maakasutust. Cuddy 

kirjeldab ning analüüsib erinevaid võtteid vajalike parkimiskohtade arvu määramiseks, 

tuues seejuures välja nende olulisemad puudused. Töö tulemusena pakub Cuddy välja 

kasutada projekteeritavate parkimiskohtade nõudluse prognoosimiseks VULO (for 

Vehicles from Unit choice with a Location-based Offset) meetodit, mis on oluline 

praeguste elamurajoonide parkimisstandardite hindamiseks ja uute standardite loomiseks. 

Kõik neli autorit nii Burinskienė ja Paliulis (2003), kui ka Cuddy (2007) ning Arora (2007) 

leidsid, et kohalik omavalitsus peab kehtestama parkimisstandardid tuginedes läbiviidud 

põhjalikule analüüsile konkreetses piirkonnas. Tegelikult võivad üldised 

parkimisstandardid viia aga ülearusele kulutamisele ehk üleliigsete parkimiskohtade 

rajamisele. Samuti esitab California Ülikooli teadur Donald Shoup (1997) oma 

uurimustöös “The High Cost of Free Parking” argumente üldiste minimaalsete 

parkimisnormatiivide vastu. Tema seisukoht on põhjendatud, sest kehtestatud normatiivid 

kohustavad omavalitsusi koostama projekte parkimiskohtade planeerimiseks ning 

hilisemaks väljaehitamiseks. 

Parkimiskohad tõstavad ka hoonete ja kruntide aluste maade hindasid. Vaatamata sellele, 

et parkimiskohad on vajalikud ainult autoomanikele, mitte kõikidele korteriomanikele. 

Tegelikult tasuta munitsipaalmaal parkimine maksab palju, kuid see hind on tavakodaniku 

jaoks varjatud. Linn ehitab parkimiskohti linnaelanike maksude arvelt, kuid kohalikud 

maksud ei ole saadud ainult autoomanikelt, vaid kogu maksujõulise elanikkonna käest. 

Samal ajal võiks selle raha eest arendada näiteks puhkealasid, mida kasutaksid kõik 

kohalikud elanikud. 

Liiga palju parkimiskohtasid on sama kahjulik kui liiga vähe parkimiskohtasid, kuna see 

loob eeldused autokasutamise suurendamiseks. Suurtes linnades püütakse leida ka 
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võimalusi, kuidas vähendada auto kasutamist ning muuta elukeskkond 

jalakäijasõbralikumaks. Selline parkimiskorraldus on üks peamistest meetmest 

keskkonnasäästliku transpordi kasutamisel. 

Forinash jt (2003) pakuvad oma töös „Smart Growth Alternatives to Minimum Parking 

Requirement” välja erinevaid meetmeid autokasutamise vähendamiseks. Peamised 

meetmed on: isikliku auto mittekasutamise korral töötajale lisatasu maksmine; linnas 

ühistranspordisüsteemi parendamine. Autorid märgivad, et mida suurem on parklate 

pindala, seda rohkem säästaks elukeskkonda, kuna mittevajalik läbilaskmatu kattega 

maapind suurendab sadevee negatiivset mõju. Asfaltkate võib põhjustada vee reostumist ja 

üleujutust. Samal ajal maapinna kasutamine vähendab haljasalade pindala. Planeerimisel 

tuleb rohkem maad jätta haljasalade jaoks selleks, et tulevikus vajaduse korral juurde luua 

lisa parkimiskohti. Selline praktika oli realiseeritud kogu Oregonis ning see lubas luua 

50% võrra vähem parkimiskohti, kui seda nõudis standard (Forinash jt 2003). 

Kui uute ehitiste ja elamute puhul saab normatiividega parkimiskohtade arvu reguleerida, 

siis suurimaks probleemiks jäävad olemasolevad korruselamud ja muud ehitised, millede 

juurde ei ole kavandatud piisavalt tänavaväliseid parkimiskohti. Kõige suurem probleem 

on elamurajoonides autole öiseks ajaks vaba parkimiskoha leidmine. Selle tulemusena on 

haljasalad, kõnniteed ning majade sissepääsud täis pargitud. Raskendatud on jalakäijate ja 

jalgrattaga sõitjate liiklemine ning operatiivsõidukite juurdepääs elanikele. 

Edaspidi vaatleb magistritöö autor seda, millised on võimalused parkimiskorralduse 

paremaks muutmiseks olemasolevate hoonete juures. Burinskienė ja Paliulis (2003) 

märkasid, et keerulisemaks probleemiks on auto parkimisprotsessi korraldamine. 

Omandatud kogemus ning läbiviidud analüüs näitasid, et auto parkimiseprobleemid võivad 

olla lahendatud järgmiselt: 

 kasutades linnapiirkonda nii mõistlikult kui on võimalik, et ruumile mahuks võimalikult 

suurem arv autosid; 

 piirates parkimise kestusaega, et suurem hulk autosid saaksid kasutada sama 

parkimiskohta; 

 soodustades autode jagamist; 

 eristades sissepääsu võimalusi erinevate sõidukite jaoks arvestades seejuures aja, ruumi 

ning tasu suurusega. Lahendused, mis on seotud parkimisruumi eristamisega peavad 

olema saavutatud linnaarengu strateegia raames, liikluskorralduse ja 
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ruumiplaneerimisel, liiklusohutuse parandamisel ja ainulaadse keskkonna säilitamisel. 

(Burinskienė ja Paliulis 2003). 

Antud lahendused sobivad eelkõige parkimisprobleemi parendamiseks mitteelamute 

juures, kus ei eeldata parkimist pikaajaliselt ning ööpäevaringselt. Üldiselt on parkimiseks 

võimalik kasutada erinevaid parkimiskohti nagu näiteks: tänavavälised parklad (sh 

tasulised avalikud-/eraparklad, parkimishooned); tänav (sh sõiduteega vahetult liituvad 

parkimistaskud); erakrunt (sh elamu ja mitteelamu krundid); garaažid. 

Tom Rye (2010) leiab, et olemas on nelja tüüpi parkimisliiki: 

 avalikul kasutataval tänaval parkimine (tee serval); 

 avalikul alal reguleeritud tänavaväline parkimine (tasuline / ajalise limiidiga); 

 tänavavälised eraparklad (tasulised parklad / parklad ärikeskuse juures); 

 erakrundil parkimine (korterelamu juures). 

Tavaliselt linnas kasutatakse kõiki nelja liiki parkimist. Igal liigil on oma positiivsed ja 

negatiivsed küljed. Näiteks avalikul kasutataval tänaval parkimine on lihtne ja kiire, samuti 

mugav ning ei nõu eraldi juurdepääsuteed ja on ohutum jalakäijate jaoks liiklemiseks. 

Miinuseks võib tuua, et tänaval parkimine kitsendab tänavaruumi, takistab transpordi 

liikumist, teede korrashoidu ning on autoomaniku jaoks valveta. Erakrundil parkimise 

plussiks on, mugavus ja kohapeal kättesaadavus, kuid piirab maakasutust ja vähendab 

haljasala suurust ning on piiratud kasutajate hulgaga, samuti valveta. 

Marshall jt (2008) on oma uurimustöös „Reassessing On-Street Parking” põhjalikumalt 

uurinud tänaval parkimist. Töös esile toodud argumendid on nii poolt kui ka vastu tänaval 

parkimisele. Uuringu tulemusena jõuti järeldusele, et tänavatel, kus on lubatud parkimine 

ning kehtib liiklemiseks kiiruspiirangud, juhtub raskeid õnnetusi tunduvalt vähem, kui neil 

tänavatel, kus parkimine on keelatud. Tänaval parkimist võib eelistada ka parklas 

parkimisele põhjusel, et see on hästi nähtav ja lihtsalt kasutatav ning ei vaja eraldi 

juurdepääsuteid. Ühtlasi on ka odavam kui lisaressurssi kulu ehk tänavavälise parkla 

ehitamine. 
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Raamatus Car Parking – What works here (2006) on välja pakutud järgmised 

parkimisalade planeerimise põhimõtted: 

 parkimisalade planeerimisel on ebaefektiivne parkimiskohtade kasutamine hoone taga, 

sest parkimine planeeritakse haljastuse asemel ning on ohtlik laste jaoks (mänguväljaku 

lähedus), samuti kaob aktiivsus peasissekäigu juures; 

 “kuhu” parkimine planeerida on olulisem kui - “kui palju”; 

 on parem käsitleda üheaegselt hoonete gruppi, kuna siis on võimalik hoida kokku 

parkimiskohtade arvu (näiteks külaliste parkimiskohad); 

 tänaval parkimine on kõige edukam ja nõutav; 

 autodekkide rajamine ja mehaanilised garaažid säilitavad ruumi; 

 on eelistatum kasutada mitme lahendusega kombinatsioone. 

Enamik teaduslikest töödest, mida magistritöö autoril õnnestus analüüsida pühendusid 

parkimisprobleemidele, mis on seotud kesklinna liigse autostumisega. Pakutud lahendused 

nagu nt tunnitasu, parkimise kestuseaja piiramine, soodustuste süsteemi sisseviimine, 

ühistranspordikasutamise virgutamine sobivad hästi just kesklinnas parkimisprobleemi 

lahendamiseks, kuid antud magistritöös keskendutakse eelkõige korterielamute juures 

parkimise probleemidele. 

Autori kogemuse põhjal võib järeldada, et Saksamaal Bochumis, Kölnis ja Bonnis on väga 

levinud mitmekorruselistel elamutel maa-alused parklad. Praktiliselt igas majas on oma 

hoonealune garaaž. Selline lahendus on väga mugav, arvestades tänast ruumipuudumist. 

Olemasolevate korterelamupiirkondade jaoks, mis on juba täielikult väljaehitatud see 

lahendus eriti ei sobi, kuna hoonete ümberehitamine on liiga kallis. Hoonealuste garaažide 

väljaehitamist võib kindlasti kasutada tulevikus uute elamurajoonide planeerimisel.  

 

 

1.2. Parkimisalade planeerimise probleemid Eestis  

Enamus Eesti suuremate linnade elamurajoonid on ehitatud Nõukogude Liidu aegadel, mil 

autosid liikus linnapildis palju vähem kui seda on tänapäeval. Sellel ajal ehitati ka väga 

palju korterelamuid, kuid arvestamata jäeti seejuures tulevikus tekkida võiva 

parkimiskohtade lisanõudlusega. Autode arvu kasvamisega suuremates linnades kerkib 

pidevalt esile küsimus: kui autode parkimiseks ruumi ei ole, siis kuhu tuleks need parkida? 

Parkimiskohtade puudumise tõttu just suuremates linnades pargitakse autod tänavate maa-
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aladele, kus see ei ole konkreetselt liiklusmärkidega keelatud. Eelkõige selle probleemiga 

on kokku puutunud Tallinn, Tartu ja Kohtla-Järve. Alljärgnevalt vaadeldakse 

põhjalikumalt, missugused dokumendid reguleerivad parkimisvaldkonda Eesti riigis ning 

missugused teaduslikud tööd puudutavad seda valdkonda. Samuti, mida on nii Tallinn kui 

ka Tartu ette võtnud, et parkimisprobleeme leevendada. 

Eesti Standardikeskus kinnitas 05.08.2003.a. käskkirjaga nr 127 Eesti standardi EVS 

843:2003 „Linnatänavad” (edaspidi EVS), kus on välja toodud soovituslikud nõuanded 

parkimisalade planeerimiseks. Nimetatud standardi aluseks on varem kehtinud Eesti 

projekteerimisnormide EPN 17 “Linnatänavad” üldnõuded. EVS-is on parkimisnormatiivid 

üldised, kuigi arvestatakse osaliselt ka linnade eripäraga: linnad on jaotatud I, II, III ja IV 

klassi ning linnaosad jagatud parkimisvöönditeks (linnakeskus, vahevöönd ja ääreala). 

Vajalike parkimiskohtade arvutamisel tuleb standardi järgi linnakeskuste jaoks planeerida 

parkimiskohtasid suurima väärtusena ning vahevööndis ja äärelinnas vähima lubatava 

väärtusena. Praegu on EVS ainuke dokument, mis määrab ehitiste juurde 

parkimisnormatiivid, millega planeerimisel ja projekteerimisel tuleks arvestada. Kuid see 

standard on planeerimisel ja projekteerimisel ainult soovituslikuks. Selles olevaid nõudeid 

saab kohustuslikuks määrata vaid juhul, kui projekteerimistingimustes on seda nõutud. 

Ilmar Pihlak, (2005) on koostatud Tartu linna tellimusel parkimisprobleeme käsitleva 

eksperthinnangu: Eksperthinnang Eesti standardi EVS 843:2003 Linnatänavad parkimise 

osa Tartu linnale sobivuse kohta. Lisaks on Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja 

maakorralduse osakond tellinud 2008.a. Inseneribüroolt Stratum töö „Tartu linna 

parkimisnormatiivide määramine“. Mõlemad tööd käsitlevad parkimisvaldkonda ning 

annavad hinnangu Eesti Standardi EVS kohaselt Tartu linnale sobivuse kohta. Oma 

eksperthinnangus on Ilmar Pihlak (2005) esitanud Tartu linna ehitiste ja elamute 

korrigeeritud parkimisnormatiivid, mis on võrreldes EVS toodud normatiividega 

suurendatud ja oluliselt korrigeeritud. Samale seisukohale on jõudnud oma töös ka 

Stratumi (2008), et Tartu parkimisnormatiivi korrigeerimine on igati põhjendatud.  

Eelnevast võib järeldada, et Eesti kohalikud omavalitsused võivad oma 

parkimisnormatiivide puudumise korral kasutada EVS-is kirjapandud parkimisnormatiive 

soovituslikus korras projekteerimistingimuste väljastamisel. Samuti tuleks iga linnas läbi 

viia uuringuid, mille tulemusena selguksid just iga konkreetse linna jaoks temale kõige 

sobivamad parkimisnormatiivid, peegeldades just selle konkreetse linna iseärasusi.  



17 

 

Pihlak (2005) annab oma eksperthinnangus soovitusi parkimiskohtade kavandamiseks 

korruselamute maa-aladele ning soovitusi parkimise korraldamiseks tänavatel ja parklates. 

Pihlak on kirjutanud, et korruselamutel on võimalik parkimiskohtade arvu suurendada 

järgmiste lahendustega: 

 parkimiskohtade markeerimisega, kuna see tõstab parkla mahutavust 10-20 % ja tagab 

läbisõiduteedel vaba liikluse; 

 parkimistasku pikendamisega või kaherealise parkimise kavandamisega; 

 valvega odava kuutasuga parklate rajamisega, seda vormi eelistavad just kallimate 

autode omanikud ja need, kes ei kasuta autot iga päev tööle sõitmiseks; 

 teise korruse rajamine valvega parkla territooriumile, mis kahekordistab kohtade arvu. 

Ülal toodust lahendustest on soovituslik eelkõige kasutada parkimiskohtade markeerimist 

ja parkimistasku pikendamist, kuna need lahendused on odavad ja lihtsalt ning kiiremini 

realiseeritavad. Kõigepealt tuleks aga parkimiskohad tähistada ning teostada analüüs, kas 

antud lahendus rahuldab parkimiskohtade nõudluse. Magistritöö autori arvates on 

parkimiskohade markeerimine kõige keskkonnasõbralikum lahendus, kuna see ei too kaasa 

haljasalade asfalteerimist. Alljärgnevalt on esitatud näide markeerimise kohta: Kohtla-

Järve Linnavalitsuse hoone taga on olemas parkimistaskud mõlemal pool Tuuslari tänavat. 

Ühel pool taskut on kohad tähistatud aga teisel pool mitte. Mõlemad taskud on ühesuguse 

mahuga (joonis 1). 

 

Joonis 1. Parkimistaskud Tuuslari tänaval Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone taga 

 

Joonisel 1 on näha, et need kohad, mis on markeeritud mahutab rohkem autosid kui taskus, 

mille kohad ei ole markeeritud. Markeerimata kohas pargivad autojuhid erineva nurga all, 

samuti jätavad juhid autode vahele rohkem ruumi, kui standardiga oleks ette nähtud.  
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Parkimist võib korraldada ka juurdepääsuteedel, mis on piisava laiusega. Siin Pihlak 

(2005) leiab, et juurdepääsudel, mis on tänava laiusega, võib parkimine olla korraldatud 

järgnevalt: 

 ühelpool või mõlemal pool tänavat või isegi vaheldumisi tänava ühel ja teisel poolel; 

 autod peavad olema pargitud paralleelselt äärekiviga ehk 0 kraadi all; 

 laia kõnnitee puhul on võimalik autod parkida, kas osalt või täielikult kõnniteele 

tingimusel, et kõnnitee vaba osa laiuseks jääb vähemalt 1,5 m; 

 parkimiskohad peavad paiknema paralleelselt tänava teljega 3-4 kaupa taskus, taskule 

vahele peab olema võimalik istutada puu; 

 parkivate autoridade vahel asuv jalakäijate ülekäigukoht peab olema minimaalse 

laiusega (risti teed), parkivate autode vahele rajatakse ühele- või mõlemapoolne 

kõnniteed väljaulatuv osa ehk ohutussaar; 

 väga väikese liiklusega tänavatel võib autode parkimisnurk olla ka vahemikus 30-90 

kraadi. 

Antud lahendused võimaldavad kasutada tänavate vaba ruumi ratsionaalsemalt. Tänaval 

parkimine säästab maapinda, kuna tänava ruum on juba ettenähtud transpordiks ning teeb 

liiklemise ohutumaks ja rahustab seda. See tähendab seda, et eelistada tuleb parkimist 

tänaval. 

Inseneribüroo Stratum (2008) on oma töös „Tartu linna parkimisnormatiivide määramine“ 

välja toonud aga järgmised olulisemad parkimiskorralduse põhimõtted:  

 kui olemasoleva elamu krundile ei mahu nõudlusele vastavat arvu parkimiskohti, siis 

võivad autoomanikud kasutada lähedal asuvaid parkimishooneid, parklaid või tänavaid, 

kus parkimine pole keelatud; 

 kortermaja elanike huvides on tõkestada parkimisalale juurdepääs kas värava, tõkkepuu 

vms tehnilise lahendusega. Seejuures tuleb ala tähistada vajalike liiklusmärkidega. 

Piiratud juurdepääsuga parkimisalal tuleb lahendada ka külaliste parkimisvõimalused, 

kas parkimisala sees või sellest väljapool; 

 parkimiskohtade arvu on võimalik suurendada juba rikutud haljasalade ning kinnistute 

vahele jäävate nn vabade maade arvel. Sell juhul on vajalik seadustada mehhanism 

majadevahelise riigimaa munitsipaliseerimiseks ja selle rentimiseks või müümiseks 

korteriühistutele parkimisalade rajamiseks; 
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 maja ette parkimisala lahenduse väljatöötamiseks on vajalik määrata konkreetne 

autokohtade arv, lähtudes seejuures piiravatest teguritest  nagu kõrghaljastus, laste 

liivakastid, pesukuivatuse ja vaibakloppimise inventar, prügikonteinerite kohad jne. 

Koostada tuleks projekt igale majale eraldi. Projekti väljatöötamine peaks olema 

eelkõige majaomanike mure, kuid linnavalitsus saab kaasa aidata, organiseerides koos 

majaomanikega planeeringute koostamist; 

 igal erineval juhul tuleb kaaluda konkreetseid võimalusi parkimisala uuendamiseks, 

laiendamiseks või ümberehitamiseks, säilitades kompromissina võimalused rohealade 

maksimaalseks säilitamiseks. Planeering ei tohi muuta kogu õueala asfalteeritavaks 

parklaks; 

 juhul, kui kortermajade lähistel asub teistsuguse funktsiooniga ehitisi, mille juures oleva 

parkimismaa kasutus toimub valdavalt tööajal või ei ole selle täituvus väga suur, saab 

seda parkimisala kasutada elamute elanike sõidukite parkimiseks. 

Vaatamata sellele, et uuring oli tehtud Tartu linna jaoks sobivad need põhimõtted 

rakendamiseks ka teiste Eesti suuremate linnade jaoks. Eelnevast järeldades, tuleks 

kõigepealt parkimisalale juurdepääs tõkestada või tähistada parkimisala vajalike 

liiklusmärkidega. Antud lahendused on kõige lihtsamad ja odavamad parkimiskorralduse 

lahenduse viisid. Olulisemad põhimõtted on näiteks parkimisalade ümber planeerimine iga 

elamu jaoks eraldi või korterelamute rühmadena. Oluline on veel, et nii avalik kui ka 

erasektor teeksid omavahel tihedat koostööd, kus oleksid selgesti välja toodud tingimused 

riigi- või munitsipaalmaa kasutusse andmiseks. Planeerimisel on väga tähtis ka haljastuse 

maksimaalne säilitamine ning mitte mingil juhul kogu kinnistul oleva maa muutmine 

kõvakattega parklaks. 

Tallinna linn on samuti tellinud erinevad uuringuid nagu näiteks "Lasnamäe elamualade 

parkimiskorralduse uuring", mille koostajaks oli K-Projekt AS. Uuringu aruanne hõlmab 

olemasoleva parkimiskoormuse ja liikluskoormuse analüüsi, uusehitise mõju analüüsi, 

perspektiivse liiklus- ja parkimiskorra prognoosi, erinevaid stsenaariume ja soovitusi 

parkimiskohtade arvu, funktsiooni ja paigutuse osas. Uuringus rõhutatakse, et parklate 

kavandamisel tuleks parklate projekteerimisel vältida järgmised enamlevinud vigu:  

 Parkla sisse- ja väljasõit on kavandatud liigilt tähtsamale tänavale ja ristmikualale 

lähemal kui 50 m; 
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 Parklat piirava äärekivi kõrgus sõidutee pinnast on 8-10 cm asemel 12-15 cm, mistõttu 

väiksema kliirensiga sõiduautod pargitakse äärekivist 20-30 cm eemale, selle asemel et 

auto gabariit võiks ulatuda ca 30-40 cm üle äärekivi; 

 Paljudes suurtes parklates ei ole parkimisrea algus ja lõpp fikseeritud teepinnast 

kõrgemal paikneva poolümara saarekesega; 

 Paljudes parklates ja ka sõiduteel paiknevates parklates ei ole parkimiskohad 

märgistatud, mis vähendab võimalikku parkimiskohtade arvu 15-20 % võrra; 

 Ei ole kasutatud parkimisrea lõpus seisvate autode manööverdamist hõlbustavat parkla 

laiendust. 

Lisaks standardile kehtivad veel ka teisedki olulised dokumendid, kus kajastatakse 

parkimisalade planeerimise põhimõtteid. Selleks on igas kohalikus omavalitsuses 

kehtestatud üldplaneering. Planeerimisseadus § 8 lõike 3 punkti 8 kohaselt on 

üldplaneeringu ülesandeks muuhulgas veel teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja 

lennuväljade asukoha ning liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine. Igal kohalikul 

omavalitsustel on oma üldplaneering, kus on arvestanud just selle omavalitsuse 

haldusterritooriumi iseärasusi. Samaaegselt standardis EVS on märgitud, et koos tänava 

planeerimisega tuleb lahendada sõidukite parkimine ning üldplaneeringus tuleb määrata 

järgmised põhimõtted: 

 parkimispoliitika (liikumisviis, autostumistase, piirangud jne); 

 parkimisnormatiivi rakendamise üldised põhimõtted; 

 suurte parkimishoonete asukohad; 

 parkimist käsitlevad nõuded ja soovitused. 

Alljärgnevalt vaatleb magistritöö autor täpsemalt mõnda Eesti suuremas linnas kehtivat 

üldplaneeringut. Näiteks Tartu Linna üldplaneering (kehtestatud Tartu Linnavolikogu 

06.10.2005.a määrusega nr 125) näeb ette järgmised põhimõtted parkimiskohtade 

planeerimisel: 

 parklad on soovitav haljastada nii kõrg- kui ka madalhaljastusega ning eelistada 

asfaltpindadele murukiviga kaetud või piisava tugevusega sidumata kattega vett 

läbilaskvaid pindasid; 

 Juurdepääsutänavatel, mis läbivad tihedalt hoonestatud korruselamute ala, tuleb 

rakendada liikluse rahustamise võtteid ja detailselt kavandada parkimisvõimalused;  

 kavandada võimalikult palju parkimiskohti väljapoole tänavate maa-ala; 
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 planeeringutes ja projektides määratavad parkimisala suuruse ja tehnilised lahendused 

tuleb kavandada ja realiseerida kooskõlas standardis EVS kehtestatud nõuetega. 

Tartu linna üldplaneering kajastab ainul üldiseid põhimõtted, millest tuleb lähtuda edaspidi 

planeeringute koostamisel. Et lahendada parkimisprobleemid on kindlasti vajalik koostada 

põhjalikum dokument (nt osaüldplaneering, teema- või detailplaneering, kava, 

ehitusprojekt jne). Tallinnas kehtib näiteks Lasnamäe elamualade osa üldplaneering, mis 

kajastab parkimisplaneerimise ideed mitte kogu linna jaoks, vaid konkreetse linnaosa 

suhtes arvestades Lasnamäe linnaosa iseärasusi. 

Elamutevahelise parkimisprobleemi leevendamiseks on Lasnamäe elamualade 

üldplaneeringus tehtud järgmised ettepanekud: 

 tihendada hoonete otsaseinte vahele jäävat nurka parkimismaja või karussellparklaga, 

samal ajal säilitada ja korrastada hoovialadel võimalikult suur osa haljastusest; 

 rajada Punase tn ja perspektiivse Osmussaare tn äärsetele äri-, büroo- ja tootmisaladele 

parkimismaja, kus oleks parkimiskohti ka selle alaga piirnevatele elamutele. Idee 

eesmärk on luua parkimiskohtade ristkasutuse süsteem, st päevasel ajal kasutavad 

parkimiskohti valdavalt ettevõtete töötajad või kliendid, õhtusel ajal aga lähedal 

paiknevate elamute elanikud; 

 võtta olemasolevad parkimismajad aktiivsemalt kasutusse ning võimaluse korral neid 

laiendada (juurde- ja pealeehitamise teel). Olemasolevaid parkimishooneid ei tohi 

asendada korterelamutega, vaid neile peab säilima ümberkaudseid elamuid teenindav 

parkimisfunktsioon.  

Ülalpool toodud ettepanekud on kaasaegsed ja ruumisäästlikud, kuid omavad puuduseid. 

Näiteks karussellparklad ei ole Eestis levinud, sest nende ehitamine on väga kallis 

korterimaja omanike jaoks, odavam on maapealse parkla laiendamine või parklate 

rajamine haljasaladele. 

Samas valdkonnas on 2010. a. magistritöö kirjutanud Tartu Ülikooli Geograafia osakonna 

magistrant Peep Margus, kes uuris sõidukite parkimisvajaduse arvestamist Tartu linna 

planeeringutes. Uurimistöös käsitletud planeeringuid analüüsides ilmnes, et järjest enam 

pööratakse tähelepanu planeeritavate objektide liiklusprobleemidele ning detailplaneeringu 

käigus töötajate ja külastajate arvu prognoosimisele. Lisaks ilmnes veel, et piisaval hulgal 
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parkimiskohtasid tagab detailplaneeringu realiseerimise järgselt objekti maksimaalse 

külastatavuse ja külastajate rahulolu. (Margus 2010) 

Viimastel aastatel on Tartu linnas koostatud üheksakorruseliste korterelamute piirkonna 

kohta järgnevad parkimistingimuste laiendamise projektid: „Mõisavahe 34 - 47 elamugrupi 

territooriumi heakorrastamise projekt" (OÜ Rapirasa 2009), mille koostamise põhjuseks oli 

vajadus teha midagi ära linnaosa parkimisprobleemide lahendamiseks ja "Jaamamõisa 

linnaosa korruselamute elamugrupi parkimistingimuste laiendamise" eskiisprojekt (Tartu 

LV 2010), mis  näitab, kuhu ja millises mahus tuleks veel parklaid rajada. 

Eskiisprojekt käsitleb Tartu linnas Jaamamõisa korruselamute elamugrupi territooriumi 

heakorrastamist parkimisala laiendamise ja jalgteede asukoha korrastamise osas. 

Mõisavahe heakorrastamise projektiga määratakse ära parkla laienduse maa-ala, parkimise 

põhimõtted, likvideeritav ja soovitavalt rajatav uushaljastus ning sademevee torustiku 

põhimõtteline lahendus. Nendes projektides on lähtutud põhimõtetest, et olemasolevate 

korruselamualade parkimiskorralduse ümberplaneerimisel tuleb vastavalt võimalustele 

kasutada parkimiseks munitsipaalmaad. 

Tallinna linnavalitsus on ka koostanud “Tallinna parkimise korralduse arengukava 

aastateks  2006 – 2014”. Arengukava on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 

2006.a. otsusega nr 329. Kõnealuses arengukavas on korterelamute parkimisprobleemide 

leevendamiseks tehtud mitu ettepanekut seadustesse muudatuste sisseviimiseks, et tagada 

võimalus majadevahelise riigimaa munitsipaliseerimiseks. Samuti riigimaa rentimiseks või 

müümiseks korteriühistutele perspektiivsete parkimisalade rajamiseks. 

Tallinn Linnavalitsus on 04. aprillil 2012.a. korraldusega nr 467-k  kehtestanud ka 

„Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava”, mille eesmärgiks on leevendada 

linnaelanike parkimisprobleeme. Selles kavas on käsitletud võimalusi rajada kvartalisiseste 

teede rekonstrueerimise käigus juurde lisaparkimiskohti. Kava kohaselt oleks koostöös 

korteriühistutega ja eeskätt nende taotluse alusel võimalik kavandada lisaparkimiskohti 

juurde elamute vahetusläheduses asuvale linnale kuuluvale maale. Selleks on kavas 

määratud alljärgnevad linnamaa parkimiseks kasutada andmise põhimõtted:  

 linnamaale parkimiskohtade rajamine korteriühistute poolt on põhjendatud juhul, kui 

elamualuse kinnisasja suurus ei võimalda parkimisala rajada oma kinnistu piiridesse. 

Parkimiskohti võib üldjuhul rajada vaid üldkasutatavale maale; 
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 parkimisala laiendamine või parkimiskohtade ehitamine on ehitusseaduse mõistes 

ehitamine, mis toimub ehitusprojekti alusel, mistõttu on linnamaale parkimiskohtade 

ehitamiseks vajalik seada korteriühistu kasuks isiklik kasutusõigus; 

 isiklik kasutusõigus tuleks üldjuhul seada korteriühistute kasuks parkimiskohtade 

ehitamiseks tasuta ning tähtajaga 15 aastat; 

 isikliku kasutusõiguse sisuks on parkimiskohtade ehitamise, kasutamise, hooldamise ja 

parendamise õigus. 

Arvestades sellega, et korterimajade kruntide piirid on juba määratud ning enamikul 

juhtudel ei ole nende määramisel tänapäeva parkimiskoormusega arvestatud, on 

munitsipaalmaa kasutamine parkimise eesmärgil ainuõige lahendus. Järgnevalt 

vaadeldakse lähemalt munitsipaalmaale parkimiskohtade rajamise temaatika käsitlemisest 

Tartu ja Tallinna linnade näitel. 

Tallinna linnas rakendatakse juba mõnda aega munitsipaalmaale parkimiskohtade 

rajamiseks ühistute kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist. Selleks, et seada linnamaale 

isiklik kasutusõigus, peab KÜ pöörduma oma asukohajärgsesse linnaosavalitsusse. Kui 

taotlus on põhjendatud ja realiseeritav, taotleb linnaosavalitsus (linnamaa valitseja), 

linnaplaneerimise ametilt projekteerimistingimused. Nende alusel tellib ühistu 

vastavasisulise projekti. Projekti staadiumis seatakse ühistu kasuks isiklik kasutusõigus, 

millega määrtakse muuhulgas ka ehituskohustus ehk kasutusloa vormistamise tähtaeg.  

Isikliku kasutusõiguse korral on tegemist asjaõigusseadusest tuleneva linna kinnistule 

kitsenduse seadmisega, mille kohta tehakse märge ka kinnistusraamatusse. Isikliku 

kasutusõiguse seadmisega määratakse kahepoolse notariaalse lepinguga alusel nii 

kohustused kui ka õigused. Ühistute kohustuseks on üldjuhul parkimisalade hooldus ja 

sihtotstarbeline kasutamine 

Vaatamata sellele, et Tallinnas on isikliku kasutusõiguse seadmist praktiseeritud juba mitu 

aastat, võivad ka sellisel juhul tekkida probleemid. Näiteks võib tekkida probleemne 

olukord, kui mitu korteriühistut soovivad ühte ja sama munitsipaalmaal paiknevat maa-ala 

kasutada parkimiskohtade laiendamiseks. Tallinnas sellist probleemi veel tekkinud ei ole, 

kuna maa-alad, mida taotletakse kasutusse, paiknevad tavaliselt konkreetse korterelamu 

vahetusläheduses ning kõrval asuvatel elamutel puudub otsene huvi selle maa vastu. 
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Tartu linnas otsustati koostada oma vastav kord, mis reguleeriks munitsipaalmaa tasuta 

kasutusse andmist parkimiskohtade rajamiseks (Mitt 2011). Käesolevaks ajaks vastava 

korda koostatud ei ole. Tartu linn on püüdnud reguleerida parkimisega seotud probleeme 

teemaplaneeringuga. 

Kõikide eeltoodud dokumente arvestades võib järeldada, et Tartu ja Tallinna linnades on 

loodud väga hea alus nii parkimisprobleemide leevendamiseks, kui ka tasakaalustatud ja 

jätkusuutliku linnakeskkonna rajamiseks. 

 

 

1.3. Parkimisega seotud probleemid Kohtla-Järve linnas 
 

Kohtla-Järve linn ei ole nii suur linn nagu Tallinn või Tartu, kus kesklinna tänavale 

parkimine oleks probleemiks. Kohtla-Järvel puudub kindlailmeline kesklinn, sest linn 

koosneb kuuest linnaosast: Järve, Ahtme, Kukruse, Sompa, Oru ja Viivikonna. Linn on 

geograafiliselt väga hajutatud, mistõttu linnaosade vahel liikudes tuleb läbida isegi teisi 

omavalitsusüksusi. Samuti on linnaosade vahelised vahemaad suured, näiteks Järve 

linnaosast Viivikonnani on ca 40 kilomeetrit. Vajadus tasulise parkimise korraldamiseks 

puudub, mistõttu ei ole seda otstarbekas planeerida. Võimalik, et tulevikus tuleks seda 

liikluse reguleerimiseks rakendada kuid mitte tänasel päeval. 

Näitena võiks tuua Jõhvi linna, kus 2007 aastal muutus Jõhvi kesklinnas parkimine 

tasuliseks. Vaatamata sellele, et Jõhvi linn on maakonnakeskuseks ja parkimise nõudlus 

peaks olema suurem kui seda on Kohtla-Järvel, võttis Jõhvi vallavalitsus 2015 aastal vastu 

otsuse loobuda pärast seitset aastat kestnud tasulisest parkimisest. Põhjuseks oli, et tasuline 

parkimine muutus linnakodanike jaoks liiga koormavaks ning ei toonud valitsusele kaasa 

oodatud tulemusi. 

Alljärgnevalt on autor välja toonud parkimisega seotud küsimuste lahendamise praaktika 

Kohtla-Järve linnas. 31.01.2012.a. pöördus KÜ Estonia pst 1 Linnavalitsuse poole kirjaga 

nr 2-5.5/265, et linnavalitsus lubaks ja aitaks leida võimalusi Estonia pst 1 vastas asuva 

parkimisplatsi laiendamiseks. Vastuskirjas lubas linnavalitsus taotleda Estonia puiestee 

(teeregistri nr 3220214) aga munitsipaalomandisse ning teemaa suuruse määramisel 

arvestada nende sooviga. Linnavalitsusest öeldi veel, et peale Estonia puiestee 

munitsipaalomandisse taotlemist võib KÜ pöörduda uuesti Kohtla-Järve Linnavalitsuse 

poole taotlusega parkimisala laiendamiseks ning linnamaa rendile võtmiseks. Samasuguse 
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murega pöördus 21.08.2012.a. KÜ Maleva 43 linnavalitsuse poole kirjaga nr 2-5.5/1873, et 

linnavalitsus aitaks ka seda ühistut parkimisprobleemi lahendamisel. 

Lisaks eelnevatele ühistutele, on veel mitmed KÜ-sid (nt Maleva 41 ning Kasteheina 4), 

kes on omal algatusel koostanud parkimistingimuste laiendamiseks projekte ning hakanud 

iseseisvalt olemasolevaid parkimisalasid laiendama. 2014.a. aprillis esitas KÜ Kasteheina 

4 linnavalitsuse ehituskomisjonile Ahtme linnaosas asuva korterelamu aadressil Kasteheina 

tn 4 krundil parkimiskohtade korrastamise eelprojekti. Projekt on linnavalitsuse poolt 

kooskõlastatud ning 16. aprillil 2014.a. väljastati ehitusluba. 

KÜ Maleva 41 esitas 2012.a. veebruaris linnavalitsuse ehituskomisjonile Ahtme linnaosas 

aadressil Maleva tn 41 kinnistule (32205:001:0052) parkimiskohtade ja liikluskorralduse 

planeerimise eesmärgil projekti läbivaatamiseks. Eelnimetatud projekt kooskõlastati 

06.03.2012.a. ning 27.03.2012.a. väljastati ehitusluba. Maleva tn 41 kinnistul asub 

viiekorruseline elamu 60 korteriga ning umbes 130 elanikega. Projektiga loodi 20 uut 

parkimiskohta. Projektis arvestati ET-1 0315-0218 normatiividega, mille kohaselt kogu 

majale on nõutav 17 parkimiskoha olemasolu. Vastavalt Eesti Standardile EVS on Maleva 

tn 41 elamu juurde vajalik parkimiskohtade arv aga 39, st et selle projektiga on tagatud 

ainult 51% parkimisnormatiivi järgi nõutavast parkimiskohtade arvust. 

Kasteheina tn 4 on üheksakorruseline elamu 36 korteriga ning umbes 100 elanikega. 

Projektiga loodi 21 uut parkimiskohta. Vastavalt Eesti Standardile EVS on nõutav 

parkimiskohtade arv aga 17. Projektiga on tagatud kehtiva standardi järgi nõutav 

parkimiskohtade arv. Kohaliku omavalitsusel on selge soov lahendada olemasolevate 

korruselamualade parkimisprobleemid. Selleks on Kohtla-Järve linna arengukava 

arengustrateegias aastateks 2007-2018 sissekirjutatud mitmeid eesmärke ja alaeesmärke. 

Üheks oluliseks eesmärgiks on autode parkimise lahendamine korruselamute juures ning 

selle saavutamiseks parkimisvõimaluste vastavusse viimine parkimisvajadustega. Ühtlasi 

on arengustrateegias väljatoodud ka teised alaeesmärgid, milledega soovitakse parendada 

liikluskorraldus ja vähendada parkimiseprobleeme nagu näiteks: 

 teede ja tänavate järjepidev hooldamine, remontimine ja rekonstrueerimine; 

 parkimisvõimaluste loomine; 

 ühiskondliku transpordi optimeerimine; 

 ühistranspordi teenuse kvaliteedi ja maine tõstmine; 
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 võrdsete võimaluste loomine ühistranspordi teenuseid kasutades jõudmaks oluliste 

asutusteni (töökoht, kool, pood, arstiabi). 

Nende eesmärkide saavutamine aitab leevendada parkimisprobleeme Kohtla-Järvel, kuna 

kõik need eesmärgid on omavahel tihedalt seotud. Näiteks ühistranspordi teenuste 

arendamine mõjub positiivselt parkimisprobleemi leevendamisele, sest sellega kaasneks 

liikluses autode arvu vähenemine. Pereliikmed saavad kasutada ühistransporditeenust 

igapäevaelu vajaduste rahuldamiseks (tööle/kooli minek, ostude sooritamine). Ühele perele 

piisab ainult ühest autost. 

Peale Lõuna ja Põhja mikrorajoonide asumi liiklusskeemi detailplaneeringute on Kohtla-

Järve Linnavolikogu algatanud 4. detsembri 2012.a. otsustega nr 997 Kohtla-Järve linna 

Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu arutelul 

kirjapandud protokollist nähtub, et huvipakkuvaks teemaks oli korteromanikele 

parkimisvõimaluste leidmine. Planeerijad on planeeringuga kavandanud avalike 

haljasalade arvelt parklate rajamise ning planeerinud parkimise sõiduteede äärde. 

Detailplaneeringu kohaselt tuleb teede ja parklate kohta koostada eraldi projektid ning 

arvestada parklate projekteerimisel nõudega, liigendada parkimiskohad haljastusega. 

Samuti on Kohtla-Järve Linnavolikogu 7. mai 2008.a. otsusega nr 283 algatanud Ahtme 

linnaosas Ahtme mnt 27a maaüksuse osale detailplaneeringu, mille eesmärgiks on 

turuplatsi rajamine ja parkla ehitamine. Planeeritav ala asub Kohtla-Järve linna Ahtme 

linnaosas Iidla elamukvartali ääres. Planeeritava ala piir kulgeb kirde osas paralleelselt 

kohaliku jaotustänavaga ning lõuna ja lääne poolt on piirinaabriks oleva Ahtme - Jõhvi 

raudteega. Tänapäeva seisuga on planeeritav maa-ala hoonestamata puustusmaa. Ahtme-

Jõhvi raudtee oli kunagi riigile kuuluv kinnistu, mille ümberkaudne maa (seal hulgas ka 

Ahtme mnt 27a) oli seda raudteed teenindav maa. 

Eesti Vabariik otsustas selle müüa, jagades raudteealuse ja sellega seotud maa kaheks 

maaüksuseks. Ahtme mnt 27a katastriüksus osteti 2008.a. OÜ Baltic Midline poolt 

enampakkumise teel. Ahtme mnt 27a katastriüksuse sihtotstarbe on 100% transpordimaa, 

mida detailplaneeringu järgi soovitakse muuta 20% ärimaaks ja 80% ulatuses jätta endiselt 

transpordimaaks. Ahtme linnaosa üldplaneering (kehtestanud Kohtla-Järve Linnavolikogu 

25.05.2011.a. otsusega nr 167) näeb aga ette selle ala kasutamist ärimaana. Planeeringuala 

loodeossa kavandatakse kahe parkimisalaga tasulise parkla rajamist - vastavalt 37 ja 91 
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parkimiskohaga. Detailplaneeringu kohaselt on parklad eraldatud Ahtme mnt 43 ja Ahtme 

mnt 51 elamutest haljastusribaga. Parklate ehitamine aitaks leevendada kõrval asuvate 

kortermajade parkimisprobleemi. Planeeringulahenduse elluviimisel saab linn 128 

parkimiskohta, mis oleksid väga vajalikud linna parkimisprobleemi lahendamiseks. 

Kuna planeeritav ala ei ole kuidagi märgistatud, pargivad KÜ Ahtme mnt 43, 51 ja 55 

majade elanikud oma sõiduautod korrapäratult, ilma loata ning tasuta sõidutee äärde Baltic 

Midline OÜ-le kuuluvale maale. Antud olukord segab oluliselt liiklust ja raskendab talvel 

teede lumest puhastamist. Autori poolt fikseeriti vaatluse käigus olukord, kus 23 autot olid 

parkinud Ahtme mnt 27a kinnistule. Parkimisega seotud olukorda Ahtme mnt 27a kinnistul 

illustreerib joonis 2. 

 

 
Joonis 2. Ahtme mnt 27a kinnistul omavoliline parkimine (joonise koostamisel on 

kasutatud Maa-ameti ortofotod) 



28 

 

Detailplaneeringu arutelul kirjapandud protokollist nähtub, et KÜ-de Ahtme mnt 43, 

Ahtme mnt 51 ja Ahtme mnt 55 esindajad ei nõustunud detailplaneeringu lahendusega. 

Nemad ei ole nõus tasulise parklaga, kuna sellel juhul tekib olukord, kus nad enam ei saa 

tasuta parkida korterelamu kõrvale võõrale kinnistule. Vaatamata sellele, et Kohtla-Järve 

Linnavolikogu kehtestas 27. detsembril 2011.a. otsusega nr 212 detailplaneeringu, 

pöördusid KÜ-d Ahtme mnt 43, Ahtme mnt 51 ja Ahtme mnt 55 kohtu poole, palvega 

tühistada Kohtla-Järve Linnavolikogu 27.12.2011.a. otsus nr 212 (kohtuasi ja haldusasja nr 

3-12-145). Tartu Halduskohus otsustas tühistada Kohtla-Järve Linnavolikogu 

27.12.2011.a. otsuse nr 212, Tartu Ringkonnakohus otsustas jätta apellatsioonikaebused 

rahuldamata ja Tartu Halduskohtu 7. juuni 2012.a. otsus muutmata. Sellega tühistati 

Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014.a. otsusega nr 32 Kohtla-Järve 

Linnavolikogu 27.12.2011.a. otsus nr 212 "Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ahtme mnt 

27a maaüksuse osale detailplaneeringu kehtestamine". 

Antud detailplaneeringu kogemus näitab kohalike elanike eitavat suhtumist tasuliste 

parklate tekkimisele. Kohalike elanike pöördumisest linnavalitsuse poole viitab selgesti 

sellisele arusaamale, et linnaelanikel on siiani veel nõukogudeaegne mõtlemine, et kõik 

peab olema ühine ning tasuta. Inimestel on selge arusaam, et nende asi on auto ostmine 

ning selle auto jaoks parkimiskoha rajamine on kellegi teise mure. Eestis on tasuline 

parkimine suhteliselt uus parkimiskorralduse reguleerimise meede, mistõttu autojuhtidel 

puudub veel harjumus parkimise eest maksta. 

Griffioen-Young jt (2004) on uurinud parkimist mõjutavaid tegureid ning jõudnud 

järeldusele, et parkimiskäitumine on harjumuslik. Selleks, et muuta autojuhtide käitumist, 

tuleb mõjutada autoomanikke nii, et nendel tekiks vajadus proovida midagi uut. Kui sellest 

tuleb positiivne kogemus saab oodata ka uusi käitumisharjumusi. 

Antud juhul võiks autori arvates Ahtme mnt 27a kinnistu omanik proovida tähistada oma 

maaüksuse piirid piirdeaiaga, mille tulemusel, tekiks KÜ-del parkimiskohtade puudujääk. 

Arvestades täiendavat ruumipuudust, peaksid juba nemad pöörduma linnavalitsuse poole 

ettepanekuga aidata luua neile uued parkimiskohad ning võimalik et isegi tasulised. See 

oleks olukord, kus autojuhid oleksid valmis proovima midagi uut. 

Edaspidi vaatleme Kohtla-Järve linnas kehtivaid parkimisalade planeerimise põhimõtted ja 

lähtealused. Kuna üldplaneeringute koostamise käigus ei ole tehtud mitte ühtegi 



29 

 

liiklusuuringut ega analüüse, võib järeldada, et seal sätestatud parkimist käsitlevad 

põhimõtted on üsna üldised. 

Kuna antud magistritöö raames on analüüsitud Ahtme linnaosas Iidla asumit, siis 

vaadeldakse lähemalt just Ahtme linnaosas kehtivat üldplaneeringut. Kohtla-Järve linna 

Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneering on kehtestatud 25.05.2011.a. Kohtla-Järve 

Linnavolikogu otsusega nr 168. Üldplaneeringus on sätestatud parkimise planeerimiseks 

järgmised üldised põhimõtted: 

 Uute elamualade planeerimisel kavandada parkimine elamukruntidel. Olemasolevatel 

elamualadel lahendada parkimisprobleemid asumite planeeringutega. 

 Parkimine tuleb elamumaa arendamisel lahendada kruntide piires vastavalt 

parkimisnormidele. Vältida ulatuslike parkimisplatside teket kortermajade kruntidel, 

kasutades selle asemel kas hoonealust parkat või parkimismaja/karussellparklat (mitme 

korrusmaja ühiskasutuses). 

Ahtme linnaosa üldplaneeringu kohaselt tuleb parkimine elamualadel lahendada 

detailplaneeringute käigus ja valdavalt kruntide piires. Juba toimivate asumite siseselt tuleb 

parkimisprobleemid lahendada asumite siseste teemaplaneeringutega, milleks on osaliselt 

lubatud kasutada ka naabruses asuvaid haljasalasid. Seni kasutavatest garaažidest ja 

tasulistest parklatest määratakse likvideeritavaks keskväljakul Maleva tänaval paiknev 

parkla. Ette on nähtud mitmete väiksemate parklate laiendamine ja maa-aluste parklate või 

hoonete katuste parklatena kasutuselevõtmine. 

Üldplaneeringus soovitatakse kiirema ja kvaliteetsema arengu saavutamiseks edaspidi 

koostada Asumite üldplaneeringud üldisemal astmel, kui seda oleks detailplaneering. 

Asumite üldplaneeringutega saaks lahendada elamukvartalite sisesed liiklusskeemid ning 

parkimisprobleemid. 
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2. METOODIKA JA MATERJALID 
 

Magistritöös uuritakse, kui suureks probleemiks on kujunenud autode parkimine 

analüüsitavatel korruselamute maa-aladel ning pakutakse välja võimalusi parkimiskorral-

duse paremaks muutmiseks. Parkimisvõimalused on välja pakutud lähtudes erinevatest 

parkimiskorraldus- ja planeerimisnõuetest ning arvestades seniseid kogemusi nii välismaal 

kui ka Eestis. Töö tulemusena on antud Kohtla-Järve Linnavalitsusele mõned soovitused/ 

meetmed probleemi lahendamiseks või leevendamiseks terves Kohtla-Järve linnas. 

Parkimisprobleemi ulatuse välja selgitamiseks on uurimismeetodiks valitud paikvaatlused 

uurimispiirkonnas (Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Iidla asum), mida hinnatakse autori 

poolt väljatöötatud hindamiskriteeriumite järgi. Vastavalt hindamiskriteeriumitele 

selgitatakse välja, kui suur probleem on korruselamute juures autode parkimine. Tuginedes 

parkimisvaldkonda käsitlevale kirjanduse ülevaatele, pakutakse autori poolt välja 

võimalikud lahendused otstarbekamaks parkimiseks ning üldised põhimõtted 

parkimisalade paiknemiseks. Iidla asum on valitud põhimõttest, et seal on enam levinud 

korruselamuid. Asum on täies ulatuses planeeritud ning täisehitatud juba aastatest 1960 

kuni 1990.  

Töös on kasutatud 2011.a. ortofotode kaardilehtesid nr. 64891 ja nr. 64892 mõõtkavas 

1:10000 ning katastriarhiivis olevaid 2015.a. andmeid katastriüksuste kohta. Andmed saadi 

Maa-ametist. Käesoleva magistritöö valmimisel on kasutatud andmestikku, mis pärineb 

autori poolt teostatud vaatlusuuringutest ja Riikliku ehitisregistri kodulehelt. Andmetega 

manipuleerimiseks on kasutatud MapInfo ja MicroStation tarkvara. Andmeanalüüs toimus 

peamiselt kasutades Microsoft Exceli tarkvara. Magistritöö käigus on autor koostanud 

skemaatilised kaardid. 

Uurimustöö metoodika on jagatud kuueks etapiks. Esimene, teine ja kolmas etapp 

kujutavad endast lähteandmete kogumist. Esimese etapina, vastavalt uuringukavale, 

selgitati välja vaatluse käigus uurimispiirkonnas parkimise vajadus õhtusel ajal pärast 

tööpäeva lõppu. Parkimiskorralduse vaatlemine toimus ajavahemikul kella 19 kuni kella 

21-ni. Vaatlusuuringu viidi läbi teisipäeval 15. aprillil 2014. a. Väliuuringu teostamisega 

selgitati välja: olemasolev maakasutus ning parkimiskohtade nõudlus. Väliuuringute 

tulemused olid autorile abiks hindamiskriteeriumite väljatöötamisel. 
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Teise etapina uuriti kui palju on korruselamutes 1-, 2-, 3- ja enama toalisi kortereid. Seda 

on vaja selleks, et vastavalt EVS standardile oleks võimalik välja arvutada kui palju peaks 

olema nende korruselamute jaoks parkimiskohti. Vastavalt sellele standardile tuleb vajalik 

parkimiskohtade arv määrata tabelis 2 esitatud normatiivsete parkimiskohtade järgi. 

 

Tabel 2. Elamute parkimisnormatiiv, parkimiskoht/elamu (korter) Allikas: (Eesti Standard 

EVS 843:2003: 214) 

Elamu liik 

Elamu asukoht ja normi liik 

Linnakeskus Vahevöönd Äärelinn 

elanik 
küla-
line 

kokku elanik 
küla-
line 

kokku elanik 
küla-
line 

kokku 

Projekteeritav 
eramu 

- - - - - - 1-2 1 2-3 

Olemasolev 

eramu 
1 - 1 1 - 1 1 1 2 

Projekteeritav 
ridaelamu 

- - - 1 0,2 1,2 1,2 0,2 1,4 

Olemasolev 
ridaelamu 

0,8 - 0,8 0,8 0,1 0,9 1 0,2 1,2 

Projekteeritav 
1-2 toaline 

korter 

0,6 - 0,6 0,7 0,1 0,8 0,8 0,1 0,9 

Olemasolev  
1-2 toaline 
korter 

0,4 - 0,4 0,5 0,1 0,6 0,6 0,1 0,7 

Projekteeritav 
> 3-toaline 
korter 

0,8 - 0,8 0,8 0,1 0,9 1 0,1 1,1 

Olemasolev    
> 3-toaline 
korter 

0,5 - 0,5 0,6 0,1 0,7 0,8 0,1 0,9 

 

See tähendab seda, et korruselamul olevate 1- ja 2-toaliste korterite arv liidetakse kokku 

ning korrutatakse koefitsiendiga 0,4 (Iidla asum asub linnakeskuses) samuti 3- ja 4-toaliste 

korterite arv liidetakse kokku ning korrutatakse koefitsiendiga 0,5. Lõpuks liidetakse 

kokku need kaks arvu ja saadakse vastavalt standardile nõutav parkimiskohtade arv. 

Kolmanda etapina on uuritud, mis on sõiduauto parkimiskoha normatiivid. Vastavalt 

standardile EVS on normaalne sõiduauto laius 2,5 m ja pikkus 5,0 m. Parkimisrea äärmiste 

parkimiskohtade laiuseks võetakse 2,75 m. Parkimiskoha pikkust võib standardi nõuetest 

lähtuvalt vähendada 4,5 meetrini, kui parkimiskoha otsaserva piirab madal äärekivi (8 cm 

kuni 10 cm), millest sõiduauto esi(taga)osa ulatub eraldusribale (joonis 3).  
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Joonis 3. Parkimiskoha pikkuse vähendamine, mõõtmed (m). Allikas: (Eesti Standard EVS 

843:2003) 

 

Parkimiskoha pikkus on üldjuhul 5,0 m, kui see lõpeb tugimüüri, seina või teise 

parkimisreaga. Samas tuleks arvestada sellega, et standardis on sätestatud ka jalakäijate 

liikumisgabariidid, sealhulgas vajalik kõnnitee laius. Seega võib kasutada 4,5 m pikkust 

parkimiskohta ainult juhul, kui jalakäijale jääb kõnnitee laiuseks normeeritud miinimum + 

0,5 m arvestades, et parkiv auto ei võimalda jalakäijatel kõnniteed täiesulatuses kasutada. 

Kui sellist vajalikku ruumi jalakäijaile ei jää, tuleb jalakäijate liikumisruumi ahistavat 

parkimist piirata vastavate tehniliste piirete kasutamise abil, mis takistavad sõiduauto 

parkimist kõnniteed hõivates. Parkimisala mõõted ja kuju määravad kasutatava 

parkimisnurga. Selgeim ja piirangute puudumisel ökonoomseim lahendus saadakse 90° 

parkimisnurka kasutades vastavalt standardile (Eesti Standard EVS 843:2003). 

Neljanda etapina töötati asumi paikvaatlus tulemusena välja hindamiskriteeriumid. 

MicroStationi abil on välja arvutatud olemasolevate parkimiskohtade arv ning võimalikud 

variandid parkimiskohtade paigutamiseks. Parkimiskohtade paigutamisel arvestati 

standardis EVS ette nähtud normatiiviga ehk parklakohtade vähima kaugusega 

korruselamutest. Tabel 3. näitab parkla/parkimishoone ja elamute vahelist vähimat kaugust 

arvestades seejuures seda, kas elamu sein on aknaavaga või ilma. 

 

Tabel 3. Parkla ja parkimishoone vähim kaugus elamutest, koolidest, lasteaedadest ja 

haiglatest (m) Allikas: (Eesti Standard EVS 843:2003) 

Hoone liik 

Kaugus (m) maapealsest ja poolmaaalusest 
parklast ja parkimishoonest kohtade arvuga 

˂ 10 11 - 25 26 - 50 51 - 100 ˃ 100 

Elamu sein aknaavaga 
Elamu sein akendeta 
Gümnaasium, põhikool ja lasteaed 
Haigla 

- 
- 
- 
10 

10 
- 
10 
20 

15 
5 
20 
30 

20 
10 
30 
40 

25 
15 
40 
50 
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Hindamiskriteeriumiteks valiti: 

1. parkimisala olemasolu kinnistul, kuna see eeldab parkimiskohtade olemasolu; 

2. parkimiskohtade arv tänapäeval, kuna parkimiskohtade arvu vastavus Eesti Standardis 

EVS olevatele normidele kajastab kõige paremini probleemi olemasolu; 

3. parkimiskohtade loomine vabale maa-alale, kuna uute parkimiskohtade loomine eeldab 

kiiret ja lihtsat parkimisprobleemi lahendust konkreetse kinnistu piirides; 

4. võimaluste olemasolul parkimiskohtade loomine naaberkinnistule, riigi või 

munitsipaalmaale, kuna selliste võimaluste olemasolu tähendab, et parkimisprobleem 

saab lahendatud. 

Hindamisskaala koosneb 0…3 punktist, kus 0 – halvasti, 1 – rahuldav, 2 –hea, 3 – väga 

hea. Hindamiskriteeriumite järgi hinnatakse nii olemasolevat olukorda kui ka perspektiive. 

Kriteeriumeid 1-st kuni 3-ni kasutatakse ainult olemasoleva olukorra hindamisel. 

Perspektiivse olukorra hindamisel kasutatakse aga kõiki nelja kriteeriumit. Probleemi 

olemasolu ja ulatust hinnatakse tabeli 4 alusel. Tabelis 4 esitatud kriteeriumid aitavad 

hinnata korruselamute maa-aladel parkimise probleemi ulatust. 

Tabel 4. Parkimisprobleemi hindamiskriteeriumid ja nende skaala 

Jrk 
Hindamise  

kriteeriumid 
Skaala 

0 punkti 1 punkti 2 punkti 3 punkti 

1 
Parkimisala 
olemasolu 
kinnistul 

Kinnistul puudub 
parkimisala 

Kinnistul on väikese 
suurusega 
parkimisala 

Kinnistul on 
keskmise suurusega 
parkimisala 

Kinnistul on 
suur, mahukas 
parkimisala 

2 

Parkimiskohtade 
arv kinnistul 
tänapäeval 

Parkimiskohad 
kinnistul 
puuduvad või 
nende arv on 
kuni 25 % EVS 
normist 

Parkimiskohad on 
kinnistul, kuid nende 
arv on 26 - 50 % 
EVS normist 

Parkimiskohtade 
arv kinnistul on 51 - 
80 % EVS normist 

Parkimiskohtade 
arv kinnistul on 
üle 80 % normist 
või vastab 
normidele EVS 
juba täna 

3 

Vaba maa-ala 
olemasolu 
kinnistul 
parkimiskohtade 
loomiseks 

Kinnistul puudub 
vaba maa-ala 

Kinnistul on vaba 
maa-ala, kuid mitte 
sobiv parkimisala 
laiendamiseks 

Kinnistul on sobiv 
parkimiskohtade 
loomiseks vaba 
maa-ala, kuid 
ebapiisava 
pindalaga 

Kinnistul on 
sobiv piisava 
pindalaga vaba 
maa-ala 

4 

Võimaluste 
olemasolu 
parandada 
olukord 

naaberkinnistu, 
riigi- või 
munitsipaalmaa 
arvelt 

Kinnistu 
ümbritsevat maa-
ala ei saa 
kasutada 

parkimisala 
laiendamiseks 

Kinnistuga piirnevat 
reformimata või 
naaberkinnistu maad 
saab rentida, et luua 

juurde kuni 50 % 
parkimiskohtasid 
EVS normist 

Kinnistuga 
piirnevat 
reformimata või 
naaberkinnistu 

maad saab rentida, 
et luua juurde 
parkimiskohad 
arvuga 51 - 80 % 
EVS normist 

Kinnistuga 
piirnevat 
reformimata või 
naaberkinnistu 

maad saab 
rentida, et luua 
juurde 
parkimiskohad 
arvuga üle 80 % 
EVS normist 
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Viienda etapina kirjeldatakse hindamise tulemusi, samuti tehakse kokkuvõte probleemi 

olemasolust ja ulatusest. Magistritöö uurimuse ühe tulemusena koostati MapInfo abil 

skemaatiline kaart. Kaardil on punase värviga määratud kõige kehvemas olukorras olevad 

kinnistud ning sinise värviga kinnistud, mis tulevikus võiksid vastata parkimisnormidele. 

Sellega esimesed viis etappi keskundavad just küsimusele, kui suureks probleemiks on 

parkimine korruselamute juures Iidla asumis kujunenud ning mis aladega tuleb esimeses 

järjekorras tegelema hakata. 

Kuues etapp kujutab endast välja töötatud põhimõtteliste lahendusvariantide rakendamist 

uurimispiirkonnas. Kõige probleemsematele maa-aladele on autori poolt välja töötatud 

komplekslahendus. Selle etapi jooksul analüüsitakse käsitletud kirjandusest saadud 

lahendusideede sobivust just Kohtla-Järve linnas rakendamiseks. 
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3. UURIMISPIIRKONNA PARKIMISKORRALDUSE 

PROBLEEMI ANALÜÜS 
 

3.1. Parkimisprobleemi hindamine 
 

Kõigepealt määratletakse uuringualas parkimisprobleemi olemus ning selgitatakse välja 

selle ulatus. Samuti selgitatakse välja kus, millal ning keda see probleem on kõige rohkem 

mõjutab. Parkimiskorralduse uurimisel eeldatakse, et kõik peab olema kooskõlas kehtivate 

planeerimisalaste nõuete ning EVS-iga. Kuna lisauuringuid tehtud ei ole, on nõudluse 

arvuks EVS toodud parkimisnormatiivid. 

Uuringuala asub Kohtla-Järve linnas, Ahtme linnaosas. Kirdest Iidla asum piirneb 

metsalaga, kagus asub Ahtme asum, mis on moodustatud üksikelamutest, edelas asub Puru 

asum, kuhu on ehitatud peamiselt 2-, 3- ja 4-korruselised elamud ja kus paikneb Ida-Viru 

keskhaigla. Loodest piirneb asum Tammiku asumiga, mis on Iidla asumiga sarnane. 

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu kohaselt on uurimispiirkond valminud 

aastatel 1980-1990 ning on 5- ja 9-korruseliste korterelamutega täielikult väljakujunenud 

asum. Kokku asub Iidla asumis 112 korterelamut, ühiselamu, 3 kooli ja riigikool 

erivajadustega lastele, 3 lasteaeda, spordihall, noortekeskus, sotsiaal teenuseid pakkuv 

teeninduspunkt, pensionäride päevakeskus, õmblusvabrik ning 2 kaubanduskeskust, 

milledest suurima osa pindalast hõlmavad toidukauplused.  

Sellega võib järeldada, et tegemist on magalapiirkonnaga. Parkimiskohad on vajalikud 

ainult kohalikele elanikele, kuna bürood ja ärihooned peaaegu puuduvad, puuduv tööstus ja 

tootmine. Uurimispiirkonnas on tegu enamasti juurdepääsutänava tüüpi kvartalisiseste 

tänavatega. Kõik tänavad on kahesuunalise liiklusega. Peaaegu kõikide tänavate ääres on 

jalgteed, millega luuakse head võimalused asumis liiklemiseks nii jalakäijatele kui ka 

jalgratturitele. 

Uuringuala analüüsimisel selgitati välja kõik eraldi paiknevad parkimisalad. Valvega 

parkla, mis on suunatud erasõidukite teenindamiseks, on uurimispiirkonnas hetkel ainult 

üks (keskväljakul Maleva tänaval), mis kuulub vastavalt Kohtla-Järve linna Ahtme 

linnaosa üldplaneeringule lähiajal likvideerimisele. Asumi serval asuvad veel kaks tasulist 



36 

 

parklat, mida kasutavad Iidla asumi elanikud. Varem oli nii uurimispiirkonnas kui ka 

serval veel 2 parklat, mis käesolevaks ajaks on suletud. Iidlas ja asumi serval on palju 

garaaže ja maapealseid bokse: kokku on 31 garaažiühistut 1212 boksiga. 

Autori arvates kasutavad neid garaažibokse just Iidla asumi elanikud. Uurimuse käigus 

polnud võimalik garaaže seest poolt uurida, kuid on selge, et kõik garaažiboksid on 

kasutusel ning tühjana ei seisnud ükski (paikvaatlusel tuvastati, et ükski boksidest ei ole 

kasutusest väljas ja lagunenud). Milleks garaažibokse tegelikkuses kasutatakse polnud 

võimalik välja selgitada. Arvestades suurt parkimiskohtade vajadust ja autode rüüstamise 

ohtu, võib oletada, et suur osa garaažidest on siiski kasutusel auto hoidmiseks. Ülevaade 

parklate ja garaažide asukohast uurimispiirkonnas on kantud skemaatilisele kaardile (lisa 1 

- Iidla asumi garaažid ja parklad). Kaardil on erinevatega värviga määratud olemasolevad 

ja endised parklad. 

Olemasolevast parkimiskorraldusest ülevaate saamiseks viidi läbi paikvaatlus. Kõigepealt 

selgitati välja asumis parkimise vajadus õhtusel ajal pärast tööpäeva lõppu, mil inimesed 

on juba kodus. Parkimiskorralduse vaatlemine toimus ajavahemikul kella 19 kuni kella 21-

ni. Vaatlusuuring viidi läbi teisipäeval 15. aprillil 2014.a. Paikvaatluse teostamisega 

selgitati uuringualal välja järgmine: 

 olemasolev maakasutus; 

 parkimiskohtade varu (olemasolevad parkimiskohad); 

 õhtusel ajal parkimiskohtade nõudlus (nii olemasolevad, kui ka hõivatud 

parkimiskohad); 

 parkimisnõudluse ruumilise jaotus. 

Paikvaatluse käigus tuvastati, et parkimiskohad on suuremate kortermajade ümbruses 

õhtusel (sellega ka öisel) ajal täielikult hõivatud ning parkimiseks on kasutatud ka majade 

ümber olevaid haljasalasid, laste mänguväljakuid ning sõiduteid, jättes kohati 

kahesuunalisele teele vabaks vaid ühe auto laiuse riba. 

Uurimispiirkonnas on levinud parkimine juurdepääsutänavatel ning kõnniteedel. Samuti ei 

olnud kohati parklate parkimiskorraldus selgelt märgistatud ning parkimisalad muust 

liiklusest selgelt eraldatud. Kortermajade naabruses olid mõned vabad kohad, kuid 

inimesed eelistasid parkida siiski oma elukoha vahetusse lähedusse. Selline 

harjumuspärane parkimiskäitumine on aegade jooksul välja kujunenud. Probleemiks on 
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aga külastajate sõidukite parkimine korrusmaja vahetuslähedusse, millega piiratakse 

ühtlasi hädaabiteenust osutavate operatiivsõidukite ning remondi- ja hooldustöid tegevate 

sõidukite juurdepääsu. 

Parema ülevaate saamiseks on paikvaatluse käigus tehtud autori poolt hulgaliselt fotosid 

olemasoleva situatsiooni kirjeldamiseks. Järgnevalt on toodud näited uurimispiirkonnas 

olemasolevast parkimiskorraldusest. Joonised (joonis 4 ja 5) kajastavad, kuidas sõiduteed 

kasutatakse parkimiseks. Selle tulemusena on kahesuunalisel teel vabaks jäetud vaid ühe 

auto laiune riba. 

 

Joonis 4. Korterimajade Ahtme mnt 47, 39 ja 31 ning Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 

vahelisele Maleva tänavale parkimine paralleelselt äärekiviga. Parkimiseks on kasutatud 

nii sõidutee osa, kui ka kooli ümber kõnniteed 
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Joonis 5. Maleva tn 9 maja juures on parkimine paralleelselt juurdepääsuteega. Vabaks on 

jäänud ainult üks suund ning mõned autod on pargitud trepikodade välisuste 

vahetuslähedusse. 

 

Järgmine joonis (joonis 6) kajastab olukorda, kus parkimiseks on kasutatud 

juurdepääsuteed tervikuna, mille tõttu kõrval olev kõnnitee muutus sõiduteeks. 
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Joonis 6. Estonia pst 4 maja juures on parkimine nii parkimistaskus kui ka edasimineval 

juurdepääsuteel. Peale parkimistasku lõpetamist kasutatakse parkimiseks edasiminevat 

juurdepääsuteed tervikuna ning liiklemiseks on kasutatud maja ees olevat laia kõnniteed. 

Osaliselt kasutatakse parkimiseks kõnniteed ja haljasala (joonise koostamisel on kasutatud 

Maa-ameti ortofotod) 

 

Järgmine joonis (joonis 7) kajastab olukorda, kus parkimiseks on kasutatud majade ümber 

olevaid haljasalasid. 
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Joonis 7. Ahtme mnt 57 krundil parkimine, mis toimub peale sõiduteed ka haljasalal ja 

pesukuivatustorude juures kõnniteel. (joonise koostamisel on kasutatud Maa-ameti 

ortofotod) 

 

Järgmised joonised (joonis 8 ja 9) kajastavad olukorda, kus parkimiseks on kasutatud 

kõnniteed. 
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Joonis 8. Estonia pst 1 krundil parkimine toimub kõnniteel, mille tulemusena on takistatud 

jalakäijate liiklemine 

 

Joonis 9. Estonia pst 17 maja juures kasutatakse parkimiseks nii juurdepääsuteed kui 

kõnniteed. 
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Nende näidete põhjal võib järeldada, et uurimispiirkonnas on väga levinud parkimine 

hoonete juurdepääsude juures- ning kõnniteedel. 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et väliuuringu teostamisega tuvastati uurimispiirkonna 

olemasolevatel korruselamualadel järgmised enimlevinud probleemid: 

 parkimiskohad ei ole selgelt märgistatud; 

 parkimiskohad on ebamugavad; 

 parkimisruumi on kasutatud mitteefektiivselt; 

 haljasalad on rikutud ja hõivatud sõidukite poolt; 

 hädaabisõidukite, remondi- ja hooldustöid tegevate sõidukite juurdepääs ning prügivedu 

on takistatud; 

 jalakäijate liiklemine on takistatud. 

Edaspidi selgitatakse välja autori poolt väljatöötatud hindamiskriteeriumite alusel, kui 

suuruseks probleemiks on osutunud korruselamute juures autode parkimine. Probleemi 

olemasolu ja ulatust hinnatakse tabeli 4 alusel. Parkimiskohtade paigutamisel arvestati 

EVS ette nähtud normatiiviga ehk parklakohtade vähima kaugusega korruselamutest. 

Paikvaatluse tulemused on kruntide lõikes esitatud lisas 2 (Uurimispiirkonnas 

parkimisprobleemi hindamine). Selles lisas on esitatud iga korterimaja kohta järgmised 

andmed: krundi aadress, 1-2-toaliste korterite arv, > 3-toaliste korterite arv, standardi EVS 

järgi nõuetekohane parkimiskohtade arv, hinnang olemasolevale olukorrale ja hinnang 

perspektiivsele olukorrale. Mida suurem on hinnangu määr, seda parem on krundil olukord 

parkimiseks. Sellega on kõige rohkem punkte saanud korterelamud, mis vastavad juba täna 

standardis EVS esitatud normidele. Kõige vähem on saanud punkte korterelamud, mis 

hetkel ei vasta standardile ega mille suhtes pole ka näha võimalusi tulevikus. Järgnevalt on 

toodud mõned näited uuritavate alade kohta. 

Järgmine joonis (joonis 10) kajastab olukorda, kus parkimisprobleemi hindamisel on 

korterelamu saanud maksimaalsed punktid nii tänapäeval, kui ka tulevikus. Näiteks Estonia 

pst 42 kinnistu on saanud kokku 12 punkti, nendest 9 olemasoleva ja 3 perspektiivse 

olukorra kohta. Krundil on suured ja mahukad parkimistaskud parkimiskohtade arvuga, 

mis vastavad standardi EVS normidele. Vastavalt standardile, peab sellel krundil olema 24 

parkimiskohta, aga olemas on isegi 26 nõuetekohast parkimiskohta (joonisel 10 märgitud 

rohelise värviga). Sellest järeldub, et antud juhul on elamul isegi kaks parkimiskohta 
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rohkem, kui seda on nõutud standardis. Samal ajal kinnistul on üle veel vaba maad 

(haljasala parkimistaskute vahel), mida saab hädavajadusel ümber ehitada parkimisalaks. 

Samuti kinnisti piirneb reformimata maaga, mida teoreetiliselt saaks tulevikus kasutada ka 

parkimiseks. 

 

 
Joonis 10. Estonia pst 42 kinnistul standardile vastav parkimiskorraldus (joonise 

koostamisel on kasutatud Maa-ameti ortofotod) 

 

Järgmine joonis (joonis 11) kajastab olukorda, kus parkimisprobleemi hindamisel on 

korterelamu saanud mõlemal juhul keskmised punktid. Näiteks Estonia pst 12 kinnistu on 

saanud kokku 5 punkti, nendest 5 olemasoleva olukorra kohta ja 0 perspektiivse. Krundil 

on keskmise suurusega parkimistasku, kuid parkimiskohtade arv on alla 50 % EVS 

normist. Vastavalt standardile peab sellel krundil olema 13 parkimiskohta, aga on ainult 6 

nõuetekohast parkimiskohta (joonisel 11 märgitud rohelise värviga). Samas on kinnistul 
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veel vaba maa-ala, kuid ebapiisava pindalaga, et luua veel juurde 7 parkimiskohta. 

Kinnistu piirneb nii reformimata maaga kui ka teiste naaberkinnistutega. Kõrval asuvatel 

kinnistutel on ka probleeme parkimisega, millest võib järeldada, et nemad ei saa parendada 

parkimise olukorda Estonia pst 12 elanikele enne kui nendel endil ei ole see probleem 

eelnevalt lahendatud. Samuti ei sobi nendele reformimata riigimaa parkimiskohtade 

loomiseks, kuna esiteks on see maa-ala ette nähtud muul viisil kasutamiseks (haljasala ja 

lastemänguväljaku maa-ala) ning teiseks sinna ei vii ühtegi juurdepääsuteed. 

 

Joonis 11. Estonia pst 12 kinnistul standardile vastav parkimiskorraldus (joonise 

koostamisel on kasutatud Maa-ameti ortofotod) 

 

Järgmine joonis (joonis 12) kajastab olukorda, kus parkimisprobleemi hindamisel on 

korterelamu saanud minimaalse punktide arvu. Näiteks Estonia pst 30 kinnistu on saanud 

kokku 1 punkti, nendest 0 olemasoleva olukorra kohta ja 1 perspektiivse. Vastavalt 

standardile peab sellel krundil olema 14 parkimiskohta, kuid nende oma kinnistul 

puuduvad parkimiskohad. Samal ajal kinnistul puudub ka vaba maa-ala uute 

parkimiskohtade loomiseks. Kinnistu piirneb nii reformimata maaga kui ka teiste 
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naaberkinnistutega. Kõrval asuvatel kinnistutel on samuti probleemid parkimisega, millest 

võib järeldada, et nemad ei saa parendada parkimise olukorda Estonia pst 30 elanikele enne 

kui nendel endal ei ole see probleem lahendatud. Samuti kõrval olev reformimata riigimaa 

ei sobi nendele parkimiskohtade loomiseks, kuna esiteks on see maa-ala liiga väikese 

suurusega ja teiseks on see ette nähtud muu otstarbel kasutamiseks (sõidutee, haljasala). 

 

Joonis 12. Estonia pst 30 kinnistu (joonise koostamisel on kasutatud Maa-ameti ortofotod) 

 

Järgmine joonis (joonis 13) kajastab olukorda, kus parkimisprobleemi hindamisel on 

korterelamu saanud minimaalsed punktid olemasoleva olukorra hindamisel ja 

maksimaalsed punktid perspektiivse olukorra hindamisel. Näiteks Ahtme mnt 71 kinnistu 

on saanud kokku 3 punkti, millest olemasoleva olukorra hindamisel on 0 punkti ning kõik 

3 punkti on antud ainult perspektiivse olukorra hindamisel. Vastavalt standardile peab 
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sellel krundil olema 8 parkimiskohta, aga nendel ei ole oma kinnistul ühtegi parkimiskohta. 

Samas puudub kinnistul ka vaba maa-ala uute parkimiskohtade loomiseks. Sellel 

korterelamul on head võimalused tulevikus parkimisprobleemi lahendamiseks, kuna 

kinnistu piirneb reformimata maaga, mida saaks vajadusel kinnistule juurde liita või peale 

munitsipaliseerimist võtta linnal rendile. 

 

Joonis 13. Ahtme mnt 71 kinnistu (joonise koostamisel on kasutatud Maa-ameti ortofotod) 

 

Uuringutulemuse esitamiseks koostati 4 skemaatilist kaarti. Esimene kaart "Iidla asumi 

olemasolevate parkimistingimuste hindamine" (lisa 3) kajastab käesolevaaja olukorda 

parkimisel. Teised kaardid (lisa 4, 5 ja 6) kajastavad aga perspektiivse olukorra parkimist. 

Kaartidel on punase värviga määratud kõige kehvemas olukorras olevad kinnistud ning 

sinise värviga kinnistud, mis vastavad hetkel või võiksid tulevikus vastata kehtivatele 

parkimisnormidele. 
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3.2. Hindamise tulemused 
 

Kokku on uuritud 112 korterelamut. Olemasoleva olukorra hindamisel oli võimalik saada 0 

kuni 9 punkti. Mida rohkem kinnistu punkte sai, seda parem olukord oli neil kinnistutel 

seoses parkimiskorraldusega. Parema ülevaate saamiseks grupeeriti tulemused kolme 

gruppi. Esimesse gruppi lisati need korterelamud, mis vastasid uuringu läbiviimise hetkel 

EVS normidele. Lisati ka need elamud, mis võisid tulevikus normidele vastata ehk  millede 

puhul võis eeldada, et tulevikus toimub nende kinnistul parkimisala ümberkorralduse 

planeerimine (on saanud 9, 8 või 7 punkti). Teise gruppi kuulusid kinnistud, mis uuringu 

hetkel ei vastanud normidele, kuid millede korral on võimalik tulevikus oma kinnistu piires 

parkimiskohti juurde ehitada (on saanud 6, 5 või 4 punkti). Kolmandasse gruppi lisati 

elamud, mis tänapäeval ei vasta normidele ning millede korral ei ole ka võimalust oma 

kinnistu piires tulevikus seda olukorda parandada (on saanud 3, 2, 1 või 0 punkti).  

Tabeli (lisa 2) järgi võib järeldada järgmist: 9 punkti on saanud ainult 7 kinnistut, 8 punkti 

– vaid 6 kinnistut ja 7 punkti – 11 kinnistut. Seega esimesse gruppi kuulusid ainult 24 

kinnistut, mis tähendab seda, et tänapäeval vastab vaid 22 % uuritud objekti standardile. 6 

punkti on saanud 10 kinnistut, 5 punkti – 11 kinnistut ja 4 punkti on saanud vaid 5 

kinnistut. Seega teise gruppi kuluvad kokku 26 kinnistut, mis tähendab seda, et kui 

parkimisprobleemiga tegeleda võib tulevikus 23 % uuritud objektidest leevendada oma 

parkimisprobleeme. 3 punkti on saanud 17 kinnistut, 2 punkti – 13 kinnistut, 1 punkti on 

saanud kõige rohkem kinnistuid - 20 ja 0 punkti – 12 kinnistut. Seega kolmandasse gruppi 

kuulusid 62 kinnistut, mis tähendab seda, et üle poole ehk 55 % uuritud objektidest ei 

vastanud standardile ning neil puudub võimalus oma kinnistu piires ka seda olukorda 

parendada. 

Uurimispiirkonnas paiknevatest korterelamutest on olemasolevas situatsioonis ainult 7 

korterelamut, mis on täitnud normatiividest nõutud miinimum parkimiskohtade arvu. 

Vaatluse käigus oli töö autorile tuvastatav, et vaatluse ajal olid peaaegu kõikide 

korterelamute parkimiskohad täies ulatuses hõivatud kõigil. Sellest võib järeldada, et 

parkimisnõudlus ületab pakkumist. 

Vaatluse käigus selgus veel, et suuremal määral kasutati parkimiseks kohtasid, kuhu 

tegelikul ei oleks tohtinud parkida nagu näiteks sõiduteed, kõnniteed ja haljasalad. Kuna 

enamus uuritud korterelamutest (ca 78 %) kuulusid just teise ja kolmandasse gruppi, siis 
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võib järeldada, et parkimisprobleemid on kortermajade juures täiesti olemas. Töö 

tulemusena selgus veel, et enamikel juhtudel ei saa ikkagi ainult ühe KÜ jaoks koostatud 

projektiga parkimisprobleeme kõikide elamute juures lahendada, vaid otstarbekam oleks 

leida kõikide majaelanike vajaduste rahuldamiseks kompleksne lahendus, näiteks 

kasutades parkimiskohtade loomiseks munitsipaalmaad. Kolmandasse gruppi kuulusid 55 

% kõikidest uuritud objektidest ehk nendel kinnistutel ei ole võimalik oma kinnistu piires 

parkimiskorraldust muuta. Antud olukorrast võib järeldada, et nii olemasolev 

parkimiskorraldus kui ka kinnistute piirid vajavad kindlasti ümber korrigeerimist. 

Magistritöö autori poolt koostatud skemaatiliselt kaardilt (lisa 3) saab täpsema ülevaade, 

kus asuvad need kinnistud, kus esinevad parkimisprobleemid kõige enam (kaardil 

tähistatud punase värviga) ja pöörata erilist tähelepanu just teede munitsipaliseerimisel. 

Sellisel juhul tuleb teemaa piiride määramisel arvestada nende kinnistute 

parkimisvajadusega ning munitsipaliseerida maad rohkem, et hiljem saaks seda rendile 

anda. Teisisõnu need alad, kus kõrval asuvad mitmed punased kinnistud, on parem koos 

vaadelda ning leida nendele kõigile sobiv kompleksne lahendus.  

Autor leiab, et kui ühe korterelamu kinnistu piires ei ole võimalik parkimisprobleemi 

lahendada, siis tuleks kaaluda võimalust seda teha kas naaberkinnistute või kõrval oleva 

reformimata riigimaa arvelt. Perspektiivse olukorra hindamisel kasutati töö tulemuste välja 

selgitamiseks tabeli 4 kõiki nelja kriteeriumit. Tabeli järgi oli võimalik korterelamutel 

saada punkte 0-st kuni 12-ni ehk mida enam punkte kortermaja saab, seda parem. 

Maksimaalsete punktide ehk 12 punkti saamine tähendab, et teoreetiliselt oleks võimalik 

kinnistuga piirnevat reformimata riigimaad või naaberkinnistule kuuluvat maad rentida. 

Sellega saaks luua kortermajadel parkimiskohti juba üle 80 % EVS normist.  

0 punkti on saanud korterelamud, mille maaga ümbritsev maa-ala mitte kuidagi ei sobi 

parkimisala laiendamiseks. Selline olukord võib olla tingitud sellest, et maad juba 

kasutatakse mõnel muul sihtotstarbel ning parkimiskohtade aluseks maaks muuta ei ole 

võimalik. Samuti puudub ka vaba maa kasutamise võimalus, kuna maad kasutatakse 

näiteks mõne teise kortermaja poolt parkimiskohtade laiendamiseks. 

Alljärgnevalt vaadeldakse, kuidas muutub olukord kui arvestada tulevikus perspektiivsete 

parkimisvõimalustega. Tabeli (lisa 2) järgi võib järeldada: 12 punkti on saanud ainult 1 

kinnistu, 11 punkti - 4 kinnistut, 10 punkti - 8 kinnistut, 9 punkti - 13 kinnistut, 8 punkti - 
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10 kinnistut, 7 punkti - 7 kinnistut, 6 punkti - 14 kinnistut, 5 punkti - 17 kinnistut, 4 punkti 

- 10 kinnistut, 3 punkti - 16 kinnistut, 2 punkti - 9 kinnistut ja 1 punkti - 2 kinnistut, 0 

punkti ei saanud ükski kinnistu. Skemaatiliselt kaardilt (lisa 4) saab autori poolt tehtavate 

ettepanekute osas ülevaate, kuidas tulevikus võiks kortermajad oma olukorda parkimise 

parendamiseks lahendada arvestades seejuures naaberkinnistute maa kasutamist. 

Magistritöö autori hinnangul ei anna selline lähenemine head ülevaadet, kus parkimise 

olukorda hinnatakse ainult tabeli 4 kõigi kriteeriumite järgi, sest punktide summast otseselt 

ei selgu mitu punkti andis kas esimene või teine jne kriteerium. 

Sellel kinnistul, millel oli olukord halvem võib tuleviku olukorra hindamisel saada rohkem 

punkte, kui kinnistu, millel on käesoleval hetkel olukord küll halb, kuid tulevikus on 

võimalik parkimise probleemi naaberkinnistu maa rentimisega täielikult lahendada. 

Näiteks esimene kinnistu sai 0 punkti olemasoleva olukorra hindamisel ja 3 punkti tuleviku 

võimaluste hindamisel. Seega punktide summa on kokku 3, mis tähendab seda, et tulevikus 

see kinnistu võib oma parkimisprobleemi lahendada positiivselt ehk 100 % ulatuses vastata 

normidele. Teine kinnistu on saanud 3 punkti aga olemasoleva olukorra hindamisel ja 0 

punkti tuleviku võimaluste hindamisel. Punktide summa on jälle 3, kuid antud juhul 

tähendab see seda, et kinnistul on väga väikese suurusega parkimisala (parkimiskohtade 

arvuga 51 - 80 % normist) ning puudub ka vaba maa-ala, mida saaks kasutada parkimisala 

laiendamiseks. Mistõttu ei saa parkimisprobleem tulevikus nendel kinnistutel positiivselt 

lahendada. Järelikult saab analüüsi põhjal öelda, et kui ühel juhul on 3 punkti väga hästi, 

siis teisel juhul see alati nii ei ole. Punktide summa alusel ei saa teha tõeseid ning lõplikke 

järeldusi selle kohta, kas probleemi saaks tulevikus lahendada positiivselt või mitte. 

Analüüsi käigus otsustati veelkord hinnata perspektiivset olukorda ja kasutada ainult tabeli 

4 neljandat kriteeriumit, mille järgi oli võimalik saada hindeid 0-st kuni 3 punktini. 

Alljärgnevalt vaadeldakse, kuidas muutub olukord parkimisega kui arvestada ainult 

tuleviku võimalustega. Tabeli (lisa 2) järgi võib järeldada järgmist: 3 punkti on saanud 70 

kinnistut ehk võib oletada, et parkimisprobleemi saab 63 %-l korterelamutest lahendada 

positiivselt. 2 punkti on saanud 14 kinnistut ehk võib oletada, et peale 63 % 

korterelamutest saab 12 %-l korterelamutest parkimisprobleemi leevendada. 1 punkti on 

saanud ainult 7 kinnistut (6 %) ning 0 punkti - 21 kinnistut (19 %). See tähendab seda, et 

ainult 25 %-l uuritud objektidest puudub võimalus parkimisprobleemi 

lahendada/leevendada naaberkinnistute arvelt. 
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Skemaatiliselt kaardilt (lisa 5) saab ülevaate sellest, kus täpselt asuvad need kinnistud, 

millede korral on võimalik parkimisprobleemi lahendada naaberkinnistute arvelt (kaardil 

tähistatud sinisega). Lisaks saab sellelt kaardilt ülevaate kinnistute kohta, milledel puudub 

tulevikus võimalus lisaparkimiskohti oma kinnistu piiridest väljapoole rajada (kaardil 

tähistatud punasega). 

Autor jõudis selgusele, et tuleviku võimalusi on parem hinnata ainult neljanda kriteeriumi 

järgi. Tõenduseks saab võrrelda omavahel kahte kaarti (lisa 4 ja 5). Kaardi (lisa 4) 

koostamiseks on kasutatud kõigi nelja kriteeriumite eest saadud punktide summat. Kaardi 

(lisa 5) koostamiseks on kasutatud ainult neljanda kriteeriumi eest saadud punkte. 

Lisas 4 olev kaart annab ainult üldise ülevaate sellest, kuidas tulevikus saaks 

parkimisprobleemi enamikel juhtudel leevendada. Samas ei anna kaardil olev info õiget 

hinnangut selle kohta, kas tulevikus probleem lahendatakse täielikult või osaliselt. Lisas 5 

olev kaart kajastab hästi seda, kus on võimalik probleemi täielikult lahendada ümbritseva 

vaba maa arvelt ning kus puuduvad sellised võimalused tulevikus. Ainukeseks miinuseks  

võib tuua, et kortermajad, mis juba täna vastavad EVS normidele, võivad tuleviku 

hindamisel saada 0 punkti ning kaardil olla kinnistute hulgas, mis on kehvas olukorras. 

Samas aga tähendab see seda, et tulevikus lisaparkimiskohtade nõudluse tekkimisel, 

puudub neil võimalus luua neid juurde oma kinnistu piiridest väljapoole. Autor on 

seisukohal, et teine kaart (lisa 5) kajastab olukorda ikkagi kõige paremini ning annab 

ühtlasi ka õigema hinnangu. 

Samas õigema visuaalse efekti saamiseks probleemi olemusest ja tulevikus selle 

lahendamisest, koostati veel üks skemaatiline kaart (lisa 6). Sellele kaardile kanti ühe 

kihina olemasoleva olukorra hindamise tulemused ning teise kihina ainult neljanda 

kriteeriumi alusel saadud tulemused. Selline kaart kajastab kõige paremini parkimise 

olemasolevat olukorda. Hästi on vaadeldav, millistel kinnistutel parkimisprobleemi üldse 

ei esine, samuti mis ulatuses see probleem esineb ning kas tulevikus on võimalik seda 

lahendada. Nende kinnistute korral, mis paikvaatluse hetkel olid kui ka tulevikus kindlasti 

on kehvemas olukorras, oleks mõistlik nende kinnistute lähedale planeerida tasuliste 

parklate asukohad. 
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Kokkuvõtlikult võib kohtvaatluste ja hindamistulemuste analüüsimisel teha järeldusi:  

 11 kortermaja juures, mis olid ehitatud 1960.a., puudus nii parkimistasku kui 

parkimisala; 

 101 kortermaja, mis on ehitatud aastatel 1970-1990, oli olemas parkimistasku, kuid 

need taskud olid liiga väikesed või keskmise suurusega ning ei vasta tänapäeva 

normatiividele; 

 põhjus, miks parkimiseks kasutatakse haljasalasid, kõnniteid ja sõiduteid, on selles, et 

parkimisalade suurus ei vasta tänapäeva normatiividele;  

 nende 101 korterelamu juures, kus oli parkimistasku olemas, asus see 51 kortermaja 

korral kas reformimata riigimaal või naaberkinnistu piiride sees (joonis 14). Sellega üle 

50 % uuritud objektidest oli parkimisprobleem seotud just piiride määramisega; 

 nendel juhtudel, kus kinnistul puudus vaba maa-ala või see maa asus reformimata maal 

oleks korteriühistutel otstarbekas kaaluda selle reformimata maa liitmist oma kinnistu 

koosseisu, sellisel juhul laheneksid probleemid 75 %-l juhtudest; 

 majad on ebavõrdsetes olukordades. 

Magistritöö autori hinnangul on parkimise probleem Kohtla-Järve linnas korterelamute 

juures Ahtme linnaosa, Iidla asumi näitel tõestatud, kuna 78 %-l uuritud objektidel ei ole 

käesoleval ajal tagatud minimaalselt vajalikku arvu parkimiskohtasid ühe kinnistu piirides, 

mille tõttu pargitakse omavoliliselt kohtadesse kuhu parkimine tegelikult ei ole lubatud: 

haljasaladele, kõnniteele ja trepikodade välisuste vahetus lähedusse. 

Autori hinnangul tuleneb tänapäevane parkimise probleem kõigepealt sellest, et elamud ja 

nende ümbruskond on planeeritud ja ehitatud 1960 – 1990 aastatel, mil kehtisid teised 

parkimisnormatiivid, mis ei arvesta tänapäeva tegeliku parkimisvajadusega. Nõukogude 

ajal olid autode soetamise võimalused piiratud, ainult pärast taasiseseisvumist algas 

autoastumise taseme tõus, sest inimestele tekkis võimalus osta endale odavamaid Lääne-

Euroopa autosid. Tänapäeval on autode kasv mitmekordistunud, võrreldes selle ajaga, mil 

uuritavad korterelamud rajati. Autor on arvamusel, et enne uute korterelamute ehitamist, 

tuleks kaaluda uuringute koostamise vajadust, et tulevikus linna iseärasusi arvestades, 

vältida  uute probleemide tekkimist. 
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Joonis 14. Estonia pst tänaval asuvate korterelamute piirid ja kõrval olevate 

parkimistaskute asukoht (kinnistu piirid on kantud kollase värviga). Allikas: (Maa-amet: 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) 

 

Parkimise problemaatika on seotud ka maareformiga, kuna enamikele korterelamutest ei 

olnud võimalust erastada piisavalt maad, et rajada juurde lisa parkimiskohti. Maa 

erastamise perioodil lubati paljudele eraomanikele määratleda maa suurus, mis 

korteriomandite seadmisel kuuluks korteriomanikele. Selline volitus oli antud 

korteriühistutele. Paljudel ühistutel oli selline arusaam, et maad tuleks minimaalses 

suuruses erastada, et vältida korrashoiukohustust ja mitte tasuda maamaksu. Sellest 

tulenevalt on suurem osa korterelamutest kinnistu suurusega, mille pindala moodustab kuni 

kahekordse hoonealuse maa pindala ja enamikele neist ei mahu parkimiskohad ära. 

Kinnistute piiride analüüsemisel jõuti järelduseni, et probleemi lahendamisele aitaks kaasa 

piiride korrigeerimine ning võimalusel ümberkruntimise läbiviimine.  

Piiride välja selgitamiseks pöördus autor Kohtla-Järve Linnavalitsuse poole, et teada saada, 

kuidas piirid tollelajal kujunesid ning kes kortermajadele teenindusmaa määramisega 

otseselt tegelesid. Aprillist kuni juunini 1994.a tegeles teenindusmaa määramisega Kohtla-

Järve Linnavalitsuse Arhitektuuribüroos kaks inimest. Nende ülesandeks oli kolme kuuga 

määrata teenindav maa-ala terves linnas nii, et kuskile ei jääks ribasid. Kuna tollelajal 

kuulus kogu maa linnale, siis ei olnud sellist arusaama, et kvartalisiseste juurdepääsuteede 
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maa-alad tuleb tulevikus vormistada eraldi. Samuti ei olnud teada, et selline teenindav 

maa-ala läheb eraomandisse. Saadud informatsiooni põhjal võib teha järeldusi, et 

uuritavate objektide piiride probleemide tekkimise põhjusteks ongi spetsialistide ja tööjõu 

pudujaak, ajaline piirang ning spetsialistide teadmatus, mis sellest maast edasi saab. 

Katastriüksuste piirid määrati aga paberil joonlauaga, kohapealset situatsiooni välja 

selgitamata (joonis 15). Peale teenindusmaa määramist, vormistati maakorraldusosakonnas 

korteriomandi seadmist. Katastriüksused oli moodustatud kaardi- ja plaanimaterjali alusel. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.04.1997.a määrusega nr 88  kinnitatud korrale „Plaani- ja 

kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord“ on sobivateks plaanideks 

nõukogude ajal koostatud krundiplaanid. Mis tähendab seda, et katastriüksuste 

moodustamisel kasutati sellist algmaterjali, mis ei kajastanud olemasolevat olukorda 

(joonis 16), sest kohapealset situatsiooni välja ei selgitatud. 

 

Joonis 15. Teenindava maa-ala määramise projekt Estonia pst tänaval. Kvartalisisesed 

juurdepääsuteed plaanil puuduvad. Allikas: (Kohtla-Järve Linnavalitsus) 
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Joonis 16. Salu tn 9 katastriüksuse plaan. Allikas: (Salu tn 9 katastriüksuse moodustamise toimik) 

 

Salu tn 9 katastriüksuseplaanile on kantud ainult reljeef ja maaüksuse piirid. Hooned ja 

teed plaanilt puuduvad, kuid tegelikult on need siiski olemas.  
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4. PARKIMISKORRALDUSE PLANEERIMINE KOHTLA-

JÄRVE AHTME LINNAOSA IIDLA ASUMIS 
 

Enne uute parkimisalade planeerimisega/laiendamisega alustamist, tuleb veenduda, et 

olemasolevat parkimisruumi kasutataks efektiivselt. Selle saavutamiseks on vaja kõik 

nõuetekohased parkimiskohad markeerida. Samuti tuleb kortermajaelanike huvides 

parkimisala tähistada vajalike liiklusmärkidega, piirates võõraste inimeste poolt 

parkimiskohtade kasutamist. Need meetmed on odavad ja kiiremini realiseeritavad ning 

samas ka kõige keskkonnasõbralikumad. 

Üldjuhul tuleb parkimiskorraldust planeerida kooskõlas standartidega ja planeerimise 

nõuetega. Kuna EVS standardis on sätestatud, et normatiivi kohased parkimiskohad peavad 

paiknema elamu krundil, siis esmalt tuleb vaadelda iga kinnistut ikkagi eraldiseisvalt. 

Esmajärjekorras tuleb kaaluda võimalust laiendada korterelamute ees paiknevaid 

olemasolevaid parkimistaskuid, sest selle meetmega võib teatud määral parkimisprobleemi 

juba eos leevendada. Arvestada tuleb aga senise maakasutuse ning olemasolevate 

kõrghaljastuse, laste mänguväljakute ja prügikonteinerite asukohtade säilitamisega. 

Parkimistasku pikendamiseks või kaherealise parkimise kavandamiseks saab kasutada 

kõigepealt juba rikutud haljasalasid, aga ka seni konkreetse kasutuseta või ilma väärtusliku 

haljastuseta alasid. Korrastatud parkimislahendus on parem kui anarhiline ja sihipäratu 

parkimine, mis tekitab probleeme parkimiskorra järgmise, õuelade väljanägemise kui ka 

turvalisuse seisukohast. Parkimisalade laiendamisel tuleb asfaltkattele eelistada murukivi.  

EVS standardis on öeldud, et parkla võib kavandada igale hoonele eraldi või mitmele 

ühisena. Iidla asumis on korterelamute kinnistute suurused väga erinevad. Samuti kruntide 

piiride määramisel pole arvestanud parkimiskohtade vajadusega. Selle tulemusena ei saa 

alati tagada nõuetele vastavat parkimiskohtade arvu ühele ja samale krundile. Tulenevalt 

hoonest ja krundi kujust, võivad parkimiskohad paikneda ka nii naaberkinnistul või 

avalikult kasutatavatel aladel. Järelikult on IIdla piirkonnas tõhusama parkimiskorralduse 

planeerimise aluseks ühtsetel alustel mitme korteriühistu jaoks korraga uute 

parkimiskohtade rajamine. 
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Skemaatiline kaart (lisa 3) kajastab nende kinnistute asukohta, millede korral esineb 

parkimisprobleeme vaatluse läbiviimise hetkel kõige enam. Kõigepealt tuleb vaadelda neid 

kinnistuid, mis on tähistatud punase värviga ning mis asuvad kõrval. Nendele kinnistutele 

saaks kindlasti leida komplekse lahenduse avalikule kasutatavale või jätkuvalt riigiomandis 

olevale maale parkimiskohtade planeerimisega. Nende planeerimisel tuleb lähtuda 

omavahel funktsionaalselt seotud elamukompleksidest, mitte aga igast konkreetsest 

kinnistust. Nii läbi suuremate kinnistute kui ka reformimata riigimaade maakasutuse 

ümberkorraldamise, saab luua efektiivsemaid parkimisalasid. 

Uurimispiirkonna parkimisprobleemi hindamise tulemused näitasid, et vaatamata sellele, et 

101 korterelamu ees paikneb parkimistasku ca 50 % juhtudest, ei kuulu siiski selline 

parkimistasku selle kinnistu koosseisu. Omandireformi käigus ei olnud need erastatud 

korterelamute kinnistute piiridesse, mistõttu asub parkimistasku kas reformimata maal või 

naaberkinnistul.  

Maareformi seaduse (edaspidi MaaRS) § 22 lõige 1² sätestab, et kui eraomandis oleva 

kinnisasjaga piirneval maal ei ole võimalik moodustada iseseisvalt kasutatavat kinnisasja, 

on piirnevate kinnisasjade omanikel õigus taotleda selle maa erastamist liitmiseks oma 

kinnisasjaga. Siinkohal oleks otstarbekas kaaluda võimalust korterelamu juures olev 

parkimistasku, mis asub reformimata riigimaal, juurde liita KÜ kinnistule.  

Alljärgnevalt on toodud mõned ettepanekud juurde maariba liitmise läbiviimiseks Estonia 

pst tänaval asuvatele uuringus osalenud kortermajade kinnistutele (joonis 17). 
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Joonis 17. Estonia pst tänaval asuvate korterelamute kruntidele maa-aladele juurde 

liitmine (joonise koostamisel on kasutatud Maa-ameti ortofotod) 

 

Maariba liitmiseks on kõigil korteriomanikel vajalik teostada eeltoiminguid (allkirjastada 

piiriprotokoll, sõlmida maavanema kui erastamise korraldajaga maa erastamiseks müügi- 

ja asjaõigusleping). Seega juhul, kui mõni kortermaja korteriomanik (sh ka kaasomanikud) 

ei soovi maad erastada, ei ole kortermajal võimalik vastavalt MaaRS § 22 lõikes 1² 

sätestatud alustel maad juurde erastada.  

Praktika näitab, et 60-st korteriomanikust leiab kindlasti vähemalt ühe inimese, kes ei ole 

nõus kulutusi tegema ja maa juurde erastamisega. Kuna mitte kõigil korteriomanikel ei ole  

autot, mistõttu puudub ka vajadus teha kulutusi parkimiskoha rajamise eesmärgil maa 

juurde erastamiseks. Antud olukorra vältimiseks oleks otstarbekas teha seaduseloojale 

ettepanek seaduste muutmiseks, nt võimaldada korterühistu kinnistule maad juurde liita 

tasuta. Vaatamata sellele, antud magistritöös lähtutakse eeldusest, ei kõik 100 % 
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korteriomanikest on siiski nõus, teeb magistritöö autor linnavalitsusele ettepaneku kaaluda 

võimalusi luua odavamad ja mugavamad tingimused kinnistutele parkimistaskute rajamise 

otstarbeks maa juurde liitmiseks. 

Alljärgnevalt vaatleme üldiseid parkimisala planeerimise põhimõtteid, milledest tuleb 

lähtuda Iidla asumis parkimisalade planeerimisel. Alustame EVS standardis sätestatud 

nõuetest. 

EVS sätestab, et parkimiskohtade asetuse planeerimisel tuleb arvestada järgmist:  

 ehituse ja krundi proportsioone; 

 võimalikku paigutamist liiklusmüra alale; 

 nähtavuse tagamist parkla ja sõidusihtkoha vahel; 

 külastajate parkla paigutamist eraldi elamu parklast; 

 koristatud lume paigutuse võimalusi. 

Samas EVS sätestab, et varemalt hoonestatud ala planeeringus, võib osa parkimiskohti 

kavandada juurdepääsudele juhul, kui seal on vaba ruumi ning kruntidele ei ole võimalik 

paigutada kõiki parkimisnormatiivi järgseid parkimiskohti. Tänaval parkimine võib olla 

korraldatud ühelpool või mõlemal pool tänavat või isegi vaheldumisi tänava ühel- ja 

teiselpool. Samuti võimaluse korral tuleb parkla elamutest ja üldkasutatavatest hoonetest 

eraldada haljastusribaga (puud, hekk). Vastavalt EVS-ile on soovitatav parkla jagada 

haljastusega kuni 20 autokohaga osadeks. Kaherealise parkimise puhul tuleb jätta 

lisaruumi ka manööverdamiseks (joonis 18). Samuti igast 30-st parkimiskohast tuleb 

elamualadel jätta üks koht puuetega inimeste sõidukitele. 

 

 
Joonis 18. Manööverdamist hõlbustav parklalaiendus Allikas: (Eesti Standard EVS 843:2003) 
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Alljärgnevalt on toodud EVS standardis sätestatud olulisemad tehnilised parameetrid 

parkimisalade planeerimiseks: 

 sõiduauto parkimiskoha normaalne laius on 2,5 m ja pikkus 5,0 m; 

 parkimiskoha pikkust võib vähendada 4,5 m-ni, kui parkimiskoha otsaserva piirab 

madal äärekivi (8-10 cm); 

 olenevalt kõnnitee laiusest võivad autod parkida osaliselt või täielikult kõnniteel juhul, 

kui kõnnitee vaba osa laius jääb vähemalt 1.5 m; 

 parkimiskohad paiknevad paralleelselt tänava teljega 3-4 kaupa taskus. Taskute vahele 

on soovitatav istutada puu; 

 kõige ruumisäästvam parkimine on 90 kraadise nurga all. 

Parkimisalade planeerimisel tuleb rangelt jälgida, et need tagaksid järgmist: kohalike 

elanike liikluse ohutuse ja mugavuse; ratsionaalse paigutuse; tehnovõrkude paigaldamise; 

rohealade, mänguväljakute, puhkealade säilitavuse; eriotstarbeliste sõidukite ligipääsu; 

parkimiskohad külalistele. Kõikide nende kriteeriumite täitmine on planeerimisel edu 

pandiks. 

Tuginedes antud magastritöö raames analüüsitud kirjandusele on saadud parkimisalade 

planeerimise mitmeid häid ideid, olulisemad neist on: 

 ei tohi luua uusi parkimiskohtasid senikaua, kui ei ole kindel, et olemasolevaid kohtasid 

kasutatakse ratsionaalselt; 

 parkimisalade laiendamise ja ümberehitamise käigus tuleb jälgida, et rohealad säiliksid 

maksimaalselt. Ei tohi kogu õueala muuta asfalteeritud parklaks; 

 parklad on soovitav haljastada nii kõrg- kui ka madalhaljastusega ning eelistada 

asfaltpindadele murukiviga kaetud või piisava tugevusega sidumata kattega vett 

läbilaskvaid pindasid; 

 parklate ümber ja vaheridade vahele on soovitav istutada puid. Tuleks säilitada mõistlik 

osa senisest haljastusest; 

 planeerimise käigus võimaluse korral jätta kohad, kuhu saab vajadusel rajada 

täiendavaid parkimiskohti. Seniks kui aga nõudlust ei ole tuleks need haljastata; 

 parkimiskohtade kavandamisel tuleb arvestada muuhulgas ka liiklusohutuse ja 

keskkonnaseisundi nõuetega; 

 suurendada liikluse turvalisust. Kvartalisisesel tänaval tuleb kehtestada kiiruspiirangud 

(õueala), vajadusel kasutada liikluse rahustamise võtteid (nt künnised); 



60 

 

 pikiparkimine asendada võimaluse korral ristparkimisega suurendades parkla laiust ja 

pöördraadiusi; 

 parkimisalasid suurendada elamute kinnistutel paiknevate haljasalade, laiade kõnniteede 

ja kinnistute vahele jäävate vabade riigimaade või avalikult kasutatavate alade arvelt.  

Järgmise etapina rakendatakse uurimistöö koostamise käigus saadud teadmisi Iidla asumi 

ühele väikesele osale (edaspidi näidisala). Sellele osale kavandatakse parkimiskorralduse 

muudatusi, arvestades olemasolevaid ressursse. Aluseks on ülaltoodud normid ja 

põhimõtted. Tulemuseks on koostatud skemaatiline lahendus parkimisalade võimalikust 

paiknemisest ning kasutamisest. Töös on käsitletud näidisalal olemasolevat 

parkimisolukorda ja võimalusi olemasoleva ruumi optimaalseks kasutamiseks lähtudes 

seejuures parkimisnõudlusest. 

Näidisalal paikneb kaheksa 5-korruselist korterelamut. Olemasoleva 

parkimiskorraldusekohta saab ülevaate jooniselt 19. Joonisele 19 on iga korterelamu 

krundi ja selle lähiümbruse kohta eraldi määratud parkimiskohad, mis vastavad kehtivatele 

parkimiskorralduse nõuetele. Samuti on märgitud joonisele ka mittevastavad 

parkimiskohad (nt kõnniteel, haljasalal). 

Kokkuvõte parkimiskorralduse vaatlustulemuste kohta on toodud tabelis 5. Eraldi on 

toodud nõuetekohased ja mittenõuetekohased parkimiskohad olemasolevas 

parkimisolukorras. 

 

Tabel 5. Näidisalal olemasolev parkimiskohtade paiknemine 

Kinnistu 
Nõutav 

parkimiskohtade 
arv vastavalt EVS 

Hinnang 
olemasolevale 

olukorrale 

Nõuetekohaste 
parkimiskohtade 

arv 

Mittenõuetekohaste 
parkimiskohtade 

arv 

Estonia pst 1 13 2 0 5 

Estonia pst 2 27 9 20 2 

Estonia pst 3 13 2 2 1 

Estonia pst 3a 10 1 0 1 

Estonia pst 4 26 5 7 17 

Estonia pst 5 13 5 4 2 

Estonia pst 6 39 1 0 1 

Estonia pst 7 13 7 8 0 

Reformimata 
riigimaa 

- - 37 2 
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Joonis 19. Näidisalal olemasolev parkimiskorraldus (joonise koostamisel on kasutatud 

Maa-ameti ortofotod) 
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Parkimiskorralduse planeerimisel lähtuti põhimõttest, et esmajärjekorras tuleb laiendada 

olemasolevaid parkimistaskuid ja tänavaväliseid parklaid, alles seejärel planeerida 

parkimist tänavatele ja mõelda uute parkimisplatside rajamisele. Kõigepealt paigutati 

maksimaalse arvuga parkimiskohti korterelamu oma kinnistule. Kuna nii EVS standard kui 

ka Ahtme linnaosa üldplaneering näevad ette, et eelistada tuleks parkimiskohtade 

planeerimisel lahendust, kus parkimiskohad paikneksid elamu enda kinnistul. Samas 

tabelist 5 ja jooniselt 19 selgub, et enamus elamuid on selliste krundipiiridega, mis ei 

võimalda omaenda kinnistule üldse parkimiskohti rajada. EVS on ka öeldud, et kui 

parkimiskohtade arv ei mahu oma kinnistutele ära, siis tuleb leida võimalus planeerida 

ühist parkimiskorraldust funktsionaalselt seotud hoonetekompleksi vahelistele aladele. 

Uurimistöö käigus kavandati parkimiskohtade paigutamist kas elamu krundile, 

tänavamaale või avalikult kasutatavale alale. 

Näidisala planeerimisel lähtuti konkreetse korterelamu korral konkreetsest situatsioonist ja 

tehnilistest tingimustest. Arvestati sõidukite ja teiste liiklejate mõõtmetega. Need kohad, 

mis kavandati krundi piiridest väljapoole, olid tinglikult määratud ühistute ühiskasutusse. 

Parkimisalade planeerimisel lähtuti põhimõttest, et võimalikult palju tuleb säilitada 

olemasolevat rohetsooni. Iga parkimiskoha loomine roheala arvelt oli läbimõeldud ning 

toimus eelkõige väheväärtusliku haljasala (muruga kaetud tehnovõrkudega hõivatud tänava 

äärsed killustatud alad) arvelt, tagades proportsionaalselt haljasala säilimise. Samas 

arvestati siinkohal asjaoludega, et korrapärane parkimine parandab õuelade väljanägemist 

ja turvalisust. 

Planeeritava parkimislahenduse kohta on koostatud joonis 20, kuhu on kantud võimalikud 

parkimislahendused näidisalal. Eraldi on märgitud olemasolevad ning planeeritud 

parkimiskohad (jagatud kasutuses, tänavamaale kavandatud ning oma krundil paiknevad 

parkimiskohad). Joonisel 20 on näidatud, kuhu on võimalik parkimiskohti näidisalal 

planeerida. Parkimisalade täpsem kuju ja lahendus tuleb fikseerida vastava projektiga.  
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Joonis 20. Näidisalal võimalik parkimislahendus 
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Tabelis 6. on toodud planeeritud parkimiskohtade arv korterelamute lõikes, arvestades, et 

parkimiseks on kasutatud naaberkinnistu maad ja reformimata riigimaad ning jagatud 

kasutuse põhimõtteid. 

 

Tabel 6. Näidisalal planeeritav parkimiskohtade arv 

Kinnistu 

Nõutav 
parkimiskohtade 

arv vastavalt 
EVS 

Kinnistul 
Naaber 

kinnistul 
Reformimata 

riigimaal 
sh jagatud 
kasutuses 

Kokku 

Estonia pst 1 13 0 0 15 2 15 

Estonia pst 2 27 34 0 2 9 36 

Estonia pst 3 13 0 8 0 8 8 

Estonia pst 3a 10 0 8 0 8 8 

Estonia pst 4 26 26 6 0 12 32 

Estonia pst 5 13 6 0 13 6 19 

Estonia pst 6 39 0 0 39 0 39 

Estonia pst 7 13 13 0 0 0 13 

 

Planeeritav lahendus näeb ette majaesise parkimisala laiendamist. Näidisalal puudub neljal 

korterelamul oma kinnistul piisava varuga maa-ala, kuhu võiks paigutada parkimiskohti. 

Sellest tulenevalt planeeriti Estonia pst 1, Estonia pst 6 kui ka Estonia pst 5 korterelamute 

ümbrusesse eraldi parkimisalad avalikule kasutatavale maale (tänavale - parkimistaskus). 

Kokku planeeriti nende kinnistute jaoks 67 parkimiskohta reformimata riigimaale. Enamus 

parkimiskohtadest paigaldati parkimistaskutele, kuid osaliselt planeeriti 9 parkimiskohta ka 

paralleelselt juurdepääsuteedega. 

Estonia pst 3 ja Estonia pst 3a kinnistutel puudub vaba pinda omale maale parkimiskohtade 

paigaldamiseks. Selle põhjusel on paigaldatud Estonia pst 2 ja Estonia pst  4 kinnistutele 

täiendavad kaheksa parkimiskohta, mis on mõeldud jagatud kasutamiseks kõrval asuvate 

naaberkinnistutega. Estonia pst 2 ja Estonia pst 7 kinnistutele on planeeritud vastavalt EVS 

standardile oma kinnistu piiridesse nõutav parkimiskohtade arv. Estonia pst 2 kinnistule on 

paigaldatud isegi seitse kohta rohkem, kui standardis nõutud on. Need seitse kohta on ettenähtud 

Estonia pst 3 ja Estonia pst 3a KÜ elanikele. Sellega on näidisalal rakendatud nende 

kortermajade kinnistute vahel jagatud parkimist. 
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5. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

Vaatluse käigus tuvastati, et parkimiskohad olid õhtusel ajal suuremate kortermajade 

ümbruses täielikult hõivatud ning parkimiseks oli kasutatud nii majade ümber olevaid 

haljasalasid, laste mänguväljakuid kui ka sõiduteid. Sellest võib järeldada, et 

parkimisnõudlus ületab pakkumise. Väliuuringu teostamisega tuvastati uurimispiirkonna 

olemasolevatel korruselamualadel järgmised enimlevinud probleemid: parkimiskohad ei 

olnud selgelt märgistatud; parkimiskohad olid ebamugavad; parkimisruumi oli kasutatud 

mitteefektiivselt; haljasalad on rikutud ning hõivatud sõidukite poolt; operatiivsõidukite 

ning prügiveoautode juurdepääs oli takistatud; jalakäijate liiklemine oli takistatud. 

Kokku uuriti 112 korterelamut. Uurimispiirkonnas paiknevatest korterelamutest oli ainult 3 

korterelamut, millede korral oli täidetud normatiivides nõutud miinimumarv parkimiskohti. 

Parkimisprobleemi olemasolu ja ulatust hinnati tabelis 4 esitatud hindamiskriteeriumite 

alusel. Hindamiskriteeriumite järgi hinnatati nii olemasolevat olukorda kui ka tuleviku 

perspektiive parkimisprobleemide lahendamisel. 

Magistritöö autori hinnangul oli parkimisprobleem korterelamute juures tuvastatud 78 %-l 

uuritud objektidest, st et nende kinnistutel ei olnud kortermaja elanikele tagatud 

minimaalselt vajalikku parkimiskohtade arvu, mistõttu pargitaksegi kortermajade 

territooriumil omavoliliselt nendesse kohtadesse kuhu parkimine ei ole lubatud. Tulemused 

näitasid veel, et 55 % objektidest ei saa ikkagi ühe kortermaja parkimise lahendamise 

projektiga normatiive saavutada ning otstarbekam on teha mingi kompleksne lahendus 

mitme kortermaja jaoks korraga, näiteks probleemi lahendamine munitsipaalmaa, 

naaberkinnistute või kõrval oleva reformimata riigimaa maa-alade kasutusele võtmisega. 

Skemaatiliselt kaardilt (lisa 3) saab ülevaate sellest, kus asuvad need korterelamud, millede 

kinnistutel on parkimisprobleem kõige suurem (kaardil on märgitud punasega). Nendele 

kinnistutele tuleb eriti suurt tähelepanu pöörata, sest neil kortermajadel on võimalus 

lahendada parkimiseprobleemid just teede munitsipaalomandisse jätmisega. Teisisõnu 

tuleb teemaa piiride määramisel arvestada nende kinnistute parkimise vajadusega ning 

munitsipaliseerida maad rohkem, et see hiljem rendile anda. 
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Tabelis 4 on esitatud hindamiskriteeriumid 1-st kuni 3-ni, mida kasutati ainult olemasoleva 

olukorra hindamisel. Perspektiivse olukorra hindamisel otsustati uuringu alguses kasutada 

aga kõiki nelja kriteeriumit. 

Uurimustöö käigus selgus töö autorile, et perspektiivse olukorra hindamisel kõigi nelja 

kriteeriumi järgi, ei anna õige pilti parkimisolukorrale tulevikus. Põhjuseks on see, et 

sellisel viisil ei näita hindamise tulemused, millistel juhtudel ning millises ulatuses 

parkimisprobleem laheneb. Lisaks jäi tulemustest teadmata, kas tulevikus probleem 

lahendatakse täielikult või ainult osaliselt. Sellest tulenevalt otsustas töö autor hinnata 

perspektiivset olukorda veelkord, kasutades seekord ainult tabelis 4 esitatud neljandat 

hindamiskriteeriumit. 

Ainult neljanda kriteeriumi alusel selgitati välja, et kuna 70 kinnistut oli saanud 3 punkti, 

võib oletada, et parkimisprobleemi saaks 63 % uurimispiirkonna korterelamutel lahendada 

positiivselt. 63 % lahendatakse probleem täielikult ning lisaks sellele veel osaliselt 12 % 

juhtudel. See tähendab seda, et ainult 25 %-l uuritud objektidest puudub võimalus 

lahendada/leevendada parkimisprobleemi naaberkinnistute arvelt. Järelikult vajavad nii 

olemasolev parkimiskorraldus kui ka kinnistute piirid lähiajal kiiremas korras 

korrigeerimist. 

Väga hea ülevaate probleemi olemusest ja tulevikus selle võimalikust lahendamisest annab 

skemaatiline kaart (lisa 6). Sellele kaardile on korraga kantud nii olemasoleva olukorra 

hindamise tulemused kui ka hinnang tuleviku võimaluste kohta. Kaardilt on näha millistel 

kinnistutel parkimisprobleemi ei esine, kus just esineb ning kas tulevikus see on 

lahendatav. Lisaks on veel näha, missugused kinnistud on hetkel kui ka võimalik et ka 

tulevikus kehvemas olukorras. Nende puhul oleks autori arvates mõistlik 

parkimiskorraldust korrigeerida ja planeerida tasuliste parklate rajamist.  

Autor on arvamusel, et tänapäeva parkimise probleem tuleneb kõigepealt sellest, et elamud 

ja nende ümbruskond on planeeritud ja ehitatud juba aastatel 1960 – 1990, mil kehtisid 

hoopis teised parkimisnormatiivid. Sellel ajal ei arvestatud, et aastatega võib 

parkimisvajadus kasvada. Selllest tulenevalt teeb autor linnavalitsusele ettepaneku, et enne 

uute elamute ehitamist tuleks kaaluda uuringute koostamise vajadust, et tulevikus vältida 

parkimise probleeme ning planeerida neid kohti juurde, arvestades eelkõige linna enda 

iseärasustega.  
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Samas leiab autor, et tänapäevane parkimisproblemaatika on seotud just maareformi 

läbiviimisega. Paljudel korterelamutel ei ole olnud võimalust erastada piisav hulk maad, et 

sinna oleks olnud võimalik paigutada piisav arv parkimiskohtasid. See kõik on tingitud 

omandireformiga seotud probleemidest ning omavalitsuse ja elanikkonna nõrgast 

koostööst. Suurem osa korterelamutest on kinnistu suurusega, mille pindala moodustab 

ainult kuni kahekordse hoonealuse maa pindala. Uurimispiirkonnas kinnistute piiride 

analüüsemisel jõuti järelduseni, et väga palju aitaks probleemi lahendusele kaasa kinnistute 

piiride korrigeerimine ning võimalusel ümberkruntimise läbiviimine. Oleks otstarbekas 

muuta linna omandi ja korteriomandi omavahelisi piire, kuid see protsess on liiga 

aeganõudev, koormav ja kulukas. 

Üldjuhul parkimiskorraldust tuleks ümber planeerida kooskõlas standarditega ja 

planeerimise nõuetega. Toimiva ja parkimisnõudlust rahuldava parkimiskorralduse 

planeerimine eeldab eelkõige erinevate parkimiskorraldusmeetmete rakendamist lähtuvalt 

olemasolevast parkimisnõudlusest ning maakasutusest. Igat konkreetset parkimisala 

rajamist või laiendamist tuleb hinnata individuaalselt iga elamu jaoks eraldi, nagu seda 

nõuab EVS standard. Enne uute parkimisalade planeerimise/laiendamise alustamist, tuleb 

veenduda, et olemasolev parkimisruum oleks kasutatud efektiivselt. Kõik nõuetekohased 

parkimiskohad on vaja kindlasti ka markeerida.  

Käesolevas töös käsitletud parkimiskorralduse mooduseid prooviti rakendada Iidla asumi 

ühele väikesele osale - näidisalale. Seoses sellega koostati skeem „Näidisalal 

parkimiskohtade planeerimise skeem“ (joonis 20). Tabelis 7 on võrreldud iga korterelamu 

juures võimalike parkimiskohtade arvu vastavust parkimisnormatiivi minimaalsetele 

nõuetele, seda nii olemasolevas situatsioonis kui ka planeeritud uues parkimislahenduses. 

Näidisalal paiknevatest korterelamutest ei olnud ühelgi uuringu hetkeks normatiividest 

nõutud miinimumarv parkimiskohti täidetud. Üle poole normatiivijärgsetest 

parkimiskohtadest oli tagatud vaid ühel korterelamul. 
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Tabel 7. Näidisalal olemasolev ja planeeritav parkimiskohtade arv 

Kinnistu 

Nõutav 
parkimiskohtade 

arv vastavalt 

EVS 

Olemasolev Planeeritav 

parkimis-
koht 

% 
normist 

parkimiskoht 

% 
normist kinnistul 

naaber 
kinnistul / 

reformimata 
riigimaal 

Estonia pst 1 13 0 0 0 15 115 
Estonia pst 2 27 20 74 34 2 133 
Estonia pst 3 13 2 15 0 8 62 
Estonia pst 3a 10 0 0 0 8 80 
Estonia pst 4 26 7 27 26 6 123 
Estonia pst 5 13 4 31 6 13 146 
Estonia pst 6 39 0 0 0 39 100 
Estonia pst 7 13 8 62 13 0 100 

 

Vaatluse käigus tuvastati, et vaadeldud alal saab parkimisalasid lugeda hõivatuks ehk 

normikohased parkimiskohad on peaaegu kõigil analüüsitavatel korterelamutel täielikult 

hõivatud. Parkimiseks kasutati kohtasid, kus see ei olnud lubatud (joonis 19). Levinumad 

parkimiskohad olid juurdepääsutänavatel, haljasaladel ning kõnniteedel.  

Kortermajade olemasolevat olukorda arvesse võttes, on näidisalal parkimiseks kokku 

kasutatud 109 parkimiskohta. Neist 31 kohta paiknesid kohtades, kuhu parkimine ei olnud 

tegelikult lubatud. Seega 28 % protsenti parkimiseks kasutavatest kohtadest on 

mittenõuetekohased. Lisaks 34 % parkimiskohta asuvad reformimata riigimaal.  

Seega kui arvestada vaid nõuetekohaste parkimiskohtadega, mis asuvad elamute kinnistutel 

on näidisalal parkimisnormatiiv täidetud keskmiselt 38 % ulatuses ja koos omavoliliste 

parkimiskohtadega ca 71 %  ulatuses. Eelnevast võib järeldada, et parkimiskohtade 

nõudlus ületab mõlemal juhul pakkumist. 

Näidisalal parkimiskorralduse planeerimisel lähtuti põhimõttest, et esmajärjekorras 

laiendatakse olemasolevad parkimistaskud ja tänavavälised parklad. Kõigepealt paigutati 

maksimaalne arv parkimiskohti elamu enda kinnistule. Seejärel reformimata riigimaal 

asuvatele juurdepääsuteedele ning naaberkinnistutega ühiskasutusse jäävatele maa-aladele. 

Reeglina on olemasolevaid parkimisalasid laiendatud ka juba ühiskasutuses olevatele 

haljasaladele. 

Kokku on näidisalal lahendatud 146 parkimiskohta. Planeeritav lahendus loob juurde 68 

nõuetekohast parkimiskohta. 54 % parkimiskohtadest paikneb korterelamute enda 

kruntidel, 47 % reformimata riigimaal ning 10 % jagatud kasutuses naaberkinnistutel. 
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Seega üle poole planeeritud parkimiskohtadest tagatakse siiski elamute oma kinnistutel. 

Planeeritud parkimislahenduses kaheksast korterelamust vaid kolmel Estonia pst 2, 4 ja 7 

(joonis 20) paiknevad normatiivijärgsed parkimiskohad kõik oma kinnistul. Samas neljal 

kinnistul (Estonia pst 1, 3, 3a, 6) ei ole võimalik ühtegi parkimiskohta tagada oma enda 

kinnistul, kuna krundipiirid seda lihtsalt ei võimalda (joonis 20). Sellisel juhul on 

parkimiskohad planeeritud reformimata riigimaal asuvatele juurdepääsuteedele järgides 

seejuures naaberkinnistute ühiskasutuse põhimõtteid. 

Uurimustöö tulemusena selgus veel, et vajaliku arvu parkimiskohtade paigutamine elamute 

oma kinnistutele ei ole alati võimalik. Kohati oli vältimatu, et parkimisalasid tuli laiendada 

ka olemasolevate haljasaladele, eelkõige selliste haljasalade, kuhu varasemalt omavoliliselt 

siiski juba pargiti. Parkimisalade planeerimisel on üritatud võimalikult vähe muuta 

olemasoleva haljastuse ja kõvakattega alade omavahelist suhet. Teisisõnu tuleb parkimisala 

rajamisel eelistada asfaltpindadele murukiviga kaetud või piisava tugevusega sidumata 

kattega vett läbilaskvaid pindasid. 

Nagu näidisalal parkimiskorralduse planeerimise praktika näitas, saab mitmetes 

piirkondades parkimisprobleemi lahendada vaid eelnevast selle hästi läbi mõeldes ja 

teostades muudatusi komplektsena, mitte ainult ühe krundi piires ja iga kortermaja suhtes 

eraldi. Analüüsides käsitletud kirjandusest saadud lahendusideede sobivust Kohtla-Järve 

linnas rakendamiseks jõudis autor järeldusele, et peaaegu kõik variandid sobivad samuti 

Kohtla-Järve linnas praktiseerimiseks. Antud magistritöö raames käsitletud 

parkimiskorralduse põhimõtted ja erinevate teiste uuringute tulemused (eriti, mis olid 

tellitud Tallinna ja Tartu linnade poolt) tuleks kindlasti kasutada ka Kohtla-Järve linnas 

parkimiskorralduse ümber planeerimisel. 

Tuginedes teoreetilisele osale ning uuringu käigus saadud tulemustele, on autor järgnevalt 

esitanud olulisemad ettepanekud korterelamute parkimisprobleemi lahendamiseks: 

 kuna EVS on hetkel ainukene dokument, millega on mingilgi määral parkimisnormid 

määratud, siis tuleks kohaliku omavalitsuse üldplaneeringusse lisada punkt, mille järgi 

EVS standardid oleksid projekteerijale kohustuslikuks dokumendiks; 

 asendada pikiparkimine ristparkimisega ning suurendades parklate laiuseid ja 

pöördraadiusi; 

 suurendada parkimisalad korterelamute kinnistutel paiknevate haljasalade, laiematele 

kõnniteedele ja kinnistute vahelistele vabadele riigi- või munitsipaalmaadele; 
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 rakendada erinevaid parkimiskorraldusstrateegiaid: nt jagatud parkimine, 

parkimiskohtade ühiskasutus, tänavamaal parkimise lubamine; 

 linnavalitsusel kaaluda, kas reformimata riigimaa jätta munitsipaalomandisse 

transpordi- või sotsiaalmaa maakasutuse sihtotstarbega või jätta maaribad korterelamute 

kinnistutele hilisemaks juurde liitmiseks; 

 seada linna omandis olevatele parkimistaskute maa-aladele isiklik kasutusõigus 

korteriühistute kasuks; 

 koostöös majaomanikega alustada planeeringute koostamist kompromisslahenduse 

leidmiseks krundipiiride muutmiseks ja vabade maa-alade planeerimiseks 

lisaparkimiskohtade rajamiseks; 

 anda rendile kortermajade kinnistutele kuuluvad maa-alad kõrval asuvate kortermajade 

naaberkinnistute kasuks;  

 ehitada välja kortermajade endi kui ka linnavalitsuse kaasfinantseerimisega 

parkimisplatsid; 

 kaaluda maa-aluste või 2- korruseliste parkimisdekkide ehitamist; 

 kaaluda mitme korterelamu otstarbeks parkimishoone rajamist. 

Eeltoodud seisukohad ja soovitused põhinevad valdavalt käesoleval uurimistööl. 

Arvestades probleemi keerukust võiks kaaluda täiendavate uuringute korraldamist, et 

töötada välja lahendused, mis sobiksid just Kohtla-Järve linnas kasutamiseks ning 

arvestaksid kohaliku elanikkonna ning linna enda iseärasustega. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli hinnata parkimiskorralduse probleemi ulatust 

Kohtla-Järve korruselamute juures, Ahtme linnaosa, Iidla asumi näitel ning leida 

võimalikud meetmed parkimiskorralduse parandamiseks. Selleks selgitati esmalt välja 

probleemi olemasolu ning ulatus ning teiseks pakuti välja võimalusi parkimiskorralduse 

paremaks muutmiseks.  

Uurimustöö käigus tuvastati, et parkimiskohad on analüüsitavate kortermajade ümbruses 

õhtusel ajal täielikult hõivatud ning parkimiseks on kasutatud majade ümber olevaid 

haljasalasid, laste mänguväljakuid ning sõiduteid. Kokku uuriti 112 korterelamut. 

Uurimispiirkonnas paiknevatest korterelamutest on olemasolevas situatsioonis ainult 

kolmel korterelamul täidetud normatiividest nõutav miinimumarv parkimiskohti. Sellega 

on magistritöö autor jõudnud järeldusele, et parkimisprobleem esineb peaaegu kõigi 

korterelamute ümbruses. Parkimisprobleemi olemasolu ja ulatuse hindamiseks töötas autor 

välja hindamiskriteeriumid. Hindamiskriteeriumite järgi hinnatati nii olemasolevat 

olukorda kui ka tuleviku perspektiive parkimisprobleemide lahendamiseks. 

Magistritöö autori hinnangul oli parkimisprobleem korterelamute juures tuvastatud 78 %-l 

uuritud objektidest, st et nende kinnistutel ei ole kortermaja elanikele tagatud minimaalselt 

vajalikku parkimiskohtade arvu, mistõttu pargitaksegi kortermajade territooriumil 

omavoliliselt nendesse kohtadesse kuhu parkimine ei ole lubatud. Tulemused näitasid veel, 

et 55 % objektidest ei saa ikkagi ühe kortermaja parkimise lahendamise projektiga 

normatiive saavutada ning otstarbekam on leida kompleksne lahendus mitme kortermaja 

jaoks korraga. Näiteks saab mõnel juhul probleeme lahendada munitsipaalmaa, 

naaberkinnistute või kõrval oleva reformimata riigimaa maa-alade kasutusele võtmisega. 

Autor on seisukohal, et tänapäevane parkimisprobleem tuleneb kõigepealt sellest, et 

elamud ning nende ümbruskond on planeeritud ja ehitatud 1960 – 1990 aastatel. Sellel ajal 

kehtisid hoopis teised parkimisnormatiivid, mis ei arvestanud tänapäeva tegeliku 

parkimisvajadusega. Sellest tulenevalt soovitatakse autori poolt linnavalitsusel edaspidi 

enne uute elamute ehitamisele asumist, kaaluda uuringute koostamise vajadust, et tulevikus 

vältida võimalikke parkimise probleeme.  
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Lisaks eelnevale leiab autor, et tänapäevane parkimisproblemaatika on seotud veel ka 

maareformi läbiviimisega. Paljude korterelamute maa-aladel ei ole erastamise käigus 

tagatud piisava varuga maad parkimiskohtade rajamiseks. See tuleneb omandireformiga 

seotud probleemidest ning omavalitsuse ja elanikkonna omavahelisest nõrgast koostööst. 

Suurem osa korterelamutest on kinnistu suurusega, mille pindala moodustab ainult kuni 

kahekordse hoonealuse maa pindala. Uuritavate objektide kinnistute piiride analüüsemisel 

selgitati välja, et probleemi lahendamisele aitaks kaasa kindlasti ka piiride korrigeerimine 

ning võimalusel piiride muutmiseks ümberkruntimise läbiviimine. 

Üldjuhul tuleb parkimiskorraldust planeerida kooskõlas standarditega ja planeerimise 

nõuetega. Siinjuures peab kohalik omavalitsus kehtestama parkimisstandardid tuginedes 

läbiviidud põhjalikule analüüsile konkreetses piirkonnas. Kuna üldised parkimisstandardid 

võivad viia tegelikult üleliigsete parkimiskohtade rajamisele. Liiga palju parkimiskohtasid 

on sama kahjulik kui liiga vähe parkimiskohtasid, kuna see loob eeldused autokasutamise 

suurendamiseks. 

Toimiva ja parkimisnõudlust rahuldava parkimiskorralduse planeerimine eeldab erinevate 

parkimiskorraldus meetmete rakendamist lähtuvalt olemasolevast parkimisnõudlusest ning 

maakasutusest. Esmalt tuleb igat konkreetset parkimisala rajamist või laiendamist hinnata 

individuaalselt iga elamu jaoks eraldi, nagu seda nõuab EVS standard. Enne uute 

parkimisalade planeerimise/laiendamise alustamist, tuleb ühtlasi veenduda, et olemasolev 

parkimisruumi oleks kasutatud efektiivselt. Kõik nõuetekohased parkimiskohad on vaja 

kindlasti markeerida. Teiseks tuleb iga vajalik parkimisala planeerida kogu piirkonna 

parkimisala ulatuses süstemaatiliselt ja korrapäraselt. 

Näidisalal parkimiskorralduse planeerimisel lähtuti parkimisvõimaluste suurendamise 

meetme strateegiatest. Parkimiskohtade planeerimisel tuleb esmajärjekorras laiendada 

olemasolevaid parkimistaskuid ja tänavaväliseid parklaid. Kõigepealt tuleb paigutada 

maksimaalne arv parkimiskohti korterelamu oma kinnistule, seejärel reformimata riigimaal 

asutavatele juurdepääsuteedele või jagatud kasutusse naaberkinnistutele.  

Kohati on vältimatu, et parkimisalade laiendamine haljasaladele. Laiendused tuleb 

planeerida eelkõige selliste haljaslade arvelt, kuhu varasemalt juba omavoliliselt pargiti või 

vahetult tänavaga külgnevatele haljasribadele. Parkimislade planeerimisel on oluline muuta 

võimalikult vähe olemasoleva haljastuse ja kõvakattega alade suhet. Selleks tuleb 
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parkimisala rajamisel eelistada asfaltpindadele murukiviga kaetud või piisava tugevusega 

sidumata kattega vett läbilaskvaid pindasid. 

Näidisalal parkimiskorralduse planeerimise praktika näitas, et mitmetes piirkondades saab 

parkimisprobleemi lahendada vaid planeerides ja teostades muudatusi parkimiskorralduses 

piirkonnas komplektsena, mitte ühe krundi piires iga elamu maa-alal eraldi. Siinkohal on 

oluline, et naaberkorteriühistud teeksid omavahel tihedalt koostööd ning kindlasti 

kaasaksid probleemi lahendamiseks ka kohaliku omavalitsuse. Olemasolevate 

korruselamualade parkimiskorralduse planeerimisel ei ole alati võimalik järgida nõuet, et 

parkimiskohad peavad paiknema maja kinnistul. Lahenduseks on erinevate 

parkimiskorralduse strateegiate rakendamine: nt jagatud parkimine, parkimiskohtade 

ühiskasutus, tänavamaal parkimise lubamine. 
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CAR PARKING MANAGEMENT PROBLEMS BY THE 

APARTMENT BUILDINGS IN KOHTLA-JÄRVE ON THE 

EXAMPLE OF IIDLA AREA IN AHTME DISTRICT 
 

Summary 
 

The land is a limited resource, which is why its utilization has to be thoroughly planned. 

The capacity of this resource is especially restricted in the highly populated areas, because 

available grounds were privatized or restituted in the way that do not account for the 

population growth and its associated increase in the traffic load, as well as demand for the 

parking spaces. In the modern fast-paced life, cars have become the integral part of the 

society to satisfy both family related and various other everyday needs. Therefore, in-depth 

assessment of both traffic as well as parking organization is vital. 

The present report investigates Kohtla-Jarve town, where the problem of the parking 

management by the apartment buildings became crucial. There are many block of 

apartments in the town, which were built between 1960 and 1990. During that time 

different parking regulations were in use, which no longer satisfy the modern parking 

needs. The fact that most of the streets in Kohtla-Jarve area are not municipalized is adding 

the value to this investigation. The need for parking spaces must be considered when land 

of streets will be municipalised.  

The purpose of the Master’s Thesis is to analyse the severity of the parking organization 

problem of the urban lands on the example of Kohtla-Jarve, Ahtme district, Iidla area. The 

main reason of choosing Iidla was that if the apartment buildings are dominating among 

residential constrictions (there are 112 of 5 – to 9 floor apartment buildings in the area), 

than the parking behaviour could be significantly affected by the number of residents.  

Therefore, the main objective of the report is to identify the existence of the problem and 

its severity. The severity of the problem will determine whether individual solution for the 

certain buildings is satisfactory or whether the complex solution for the several building at 

once should be developed. The second objective of the report is to suggest the better means 

for the parking organization, which could be further used for the different parking 
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strategies. Original recourses concerning the theory are obtained from various scientific 

literature and works, both foreign and Estonian literature was used. 

The problem of parking management has been previously investigated in 2011 by Siim 

Mitt, the master student of Geomatics in Estonian Land University. At that time, the report 

looked at the arrangement of the parking spaces and the parking management by the 

apartment buildings without a parking plan. In addition to that, Tom Rye (2010) in his 

“Parking Management: A Contribution Towards Liveable Cities” proposed different 

solutions for the parking management problems. Similarly, having investigated parking 

organization Amit Arora (2007) offered the resolution means for the 22 State 

Administration in the USA, and Forinash jt (2003) suggested various ways of how to 

decrease the overall car usage in the cities. 

The present report is based on the investigation of the parking spots, as a result of which 

the present organization of parking by the apartment buildings was assessed and the actual 

parking facilities were evaluated. The evaluation of the parking needs was based on the 

relevant standards and on the recommendations from specialized literature. To detect the 

magnitude of this problem, relevant assessment criteria were developed, and to obtain 

better understanding of the problem areas the illustrative diagram was constructed. 

The report is composed of five chapters, that are further divided into subchapters. The first 

chapter explains the main features of the parking policy and discusses the parking 

problems both in Estonia and foreign countries. The second chapter describes research 

methods and study tools. The third chapter evaluates the present parking problem by 

apartment buildings and assess its severity. The last two chapters describe author’s main 

findings and parking management solutions, that are based on the investigated organization 

of parking. 

According to the present investigation, 78 % of the assessed buildings face the parking 

problem; in fact, they do not have a minim-required number of parking spaces in its 

surroundings, what causes a voluntary parking in the arbitrary unpermitted locations. The 

results also showed that for 55 % of the studied buildings it is not possible to find the 

individual solution; therefore, some shared solution would be beneficial for the several 

buildings at once. For example, in many cases the municipal land could resolve the 

problem, as well as the neighbouring property or the free state land. Similarly, various 
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parking strategies could be implemented: shared parking permit, shared use of the parking 

spaces, permitted street parking. 

The results revealed that it is not possible to allocate the relevant number of parking spaces 

for the several building nearby. In some cases, it is inevitable that parking space has to be 

extended to the green areas, especially to those, where the arbitrary parking formerly 

appeared. 

The results of the report proposed possible solutions to optimize parking management, in 

particular targeted the actual parking needs of the apartment buildings, as well as provided 

recommendations for the standards and technical descriptions. 

The outcomes of the present Master’s Thesis could be helpful in order to improve parking 

conditions of the Kohtla-Jarve residents. In addition, the report provides practical 

recommendations and suggestions towards more efficient Kohtla-Jarve town 

administration. The findings of the present observation propose the town administration 

with the subsequent solutions for the parking problem. 
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LISAD 



Lisa 1. Iidla asumi garaažid ja parklad

*Kaardi koostamisel on kasutatud 
Maa-ameti ortofotod
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Lisa 2. Uurimispiirkonnas parkimisprobleemi hindamine 

Krundi aadress 

Korterite arv Parkimis-
kohtade 

arv* 

Hinnang 

1 – 2 
toal. 

> 2-
toal. 

olemasolev 
olukord 

perspektiivne 
olukord 

parandamise 
võimalused 

Ahtme mnt 25 20 10 13 8 11 3 

Ahtme mnt 27 35 30 29 3 6 3 

Ahtme mnt 29 20 10 13 1 4 3 

Ahtme mnt 31 40 20 26 8 8 0 

Ahtme mnt 33 20 10 13 2 5 3 

Ahtme mnt 35 35 30 29 7 10 3 

Ahtme mnt 37 20 10 13 1 2 1 

Ahtme mnt 39 40 20 26 5 8 3 

Ahtme mnt 41 20 10 13 4 7 3 

Ahtme mnt 43 40 20 26 4 7 3 

Ahtme mnt 45 20 10 13 0 2 2 

Ahtme mnt 47 40 20 26 1 3 2 

Ahtme mnt 51 64 45 48 5 8 3 

Ahtme mnt 53 30 30 27 6 9 3 

Ahtme mnt 55 60 30 39 4 7 3 

Ahtme mnt 57 60 30 39 7 10 3 

Ahtme mnt 69 21 6 11 3 6 3 

Ahtme mnt 71 12 6 8 0 3 3 

Ahtme mnt 73 21 6 11 3 3 0 

Altserva tn 10 24 8 14 3 6 3 

Altserva tn 12 22 9 13 3 6 3 

Altserva tn 14 12 6 8 3 6 3 

Altserva tn 2 24 8 14 5 8 3 

Altserva tn 8 24 8 14 5 8 3 

Estonia pst 1 20 10 13 2 5 3 

Estonia pst 10 60 30 39 3 5 2 

Estonia pst 11 20 10 13 9 9 0 

Estonia pst 12 20 10 13 5 5 0 

Estonia pst 13 30 30 27 6 6 0 

Estonia pst 14 20 10 13 3 4 1 

Estonia pst 14a 5 15 10 1 1 0 

Estonia pst 15 30 30 27 3 3 0 

Estonia pst 16 20 10 13 1 2 1 

Estonia pst 17 30 30 27 8 11 3 

Estonia pst 18 20 10 13 5 5 0 

Estonia pst 18a 5 15 10 1 2 1 

Estonia pst 19 40 20 26 3 6 3 

Estonia pst 2 30 30 27 9 9 0 

Estonia pst 20 40 20 26 5 8 3 

Estonia pst 21 60 29 39 6 9 3 

Estonia pst 22 40 20 26 1 3 2 

Estonia pst 23 40 20 26 2 5 3 

Estonia pst 24 40 20 26 7 7 0 

Estonia pst 25 40 20 26 6 9 3 

Estonia pst 26 20 10 13 7 10 3 

Estonia pst 27 20 10 13 9 9 0 

Estonia pst 28 20 10 13 1 3 2 

Estonia pst 29 40 20 26 8 11 3 
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Lisa 2 järg 

Krundi aadress 

Korterite arv 
Parkimis-
kohtade 

arv* 

Hinnang 

1 – 2 

toal. 

> 2-

toal. 

olemasolev 

olukord 

perspektiivne 

olukord 

parandamise 

võimalused 

Estonia pst 3 20 10 13 2 2 0 

Estonia pst 30 10 20 14 0 1 1 

Estonia pst 32 40 20 26 1 4 3 

Estonia pst 34 10 20 14 1 4 3 

Estonia pst 36 40 20 26 7 10 3 

Estonia pst 3a 5 15 10 1 2 1 

Estonia pst 4 40 20 26 5 5 0 

Estonia pst 40 40 5 19 7 10 3 

Estonia pst 42 60 0 24 9 12 3 

Estonia pst 44 20 40 28 8 11 3 

Estonia pst 46 30 15 20 7 10 3 

Estonia pst 5 20 10 13 5 8 3 

Estonia pst 6 60 30 39 1 3 2 

Estonia pst 7 20 10 13 7 7 0 

Estonia pst 8 40 20 26 6 6 0 

Estonia pst 9 20 10 13 1 4 3 

Maleva tn 10 36 36 32 2 5 3 

Maleva tn 11 54 36 40 3 6 3 

Maleva tn 13 60 30 39 2 5 3 

Maleva tn 15 30 30 27 7 7 0 

Maleva tn 17 54 36 40 2 5 3 

Maleva tn 27 28 44 33 0 2 2 

Maleva tn 29 28 44 33 0 2 2 

Maleva tn 31 36 36 32 2 5 3 

Maleva tn 33 20 10 13 5 8 3 

Maleva tn 35 40 20 26 3 6 3 

Maleva tn 37 20 10 13 0 3 3 

Maleva tn 39 40 20 26 9 9 0 

Maleva tn 41 30 30 27 9 9 0 

Maleva tn 43 20 10 13 0 2 2 

Maleva tn 6 40 20 26 1 3 2 

Maleva tn 7 60 30 39 5 8 3 

Maleva tn 9 30 30 27 7 10 3 

Õpetajate tn 11 10 20 14 2 5 3 

Õpetajate tn 14 40 20 26 7 10 3 

Õpetajate tn 16 10 20 14 1 4 3 

Õpetajate tn 4 10 2 5 0 3 3 

Õpetajate tn 6 10 2 5 0 3 3 

Õpetajate tn 7 24 0 10 0 3 3 

Õpetajate tn 9 40 20 26 1 4 3 

Puru tee 19 20 10 13 6 9 3 

Puru tee 21 40 20 26 4 7 3 

Puru tee 23 40 20 26 3 6 3 

Puru tee 25 20 10 13 2 5 3 

Puru tee 27 20 10 13 6 9 3 

Puru tee 29 40 20 26 3 6 3 

Puru tee 31 20 10 13 9 9 0 

Puru tee 33 20 10 13 6 9 3 
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Lisa 2 järg 

Krundi aadress 

Korterite arv 
Parkimis-
kohtade 

arv* 

Hinnang 

1 – 2 

toal. 

> 2-

toal. 

olemasolev 

olukord 

perspektiivne 

olukord 

parandamise 

võimalused 

Puru tee 35 40 20 26 1 3 2 

Puru tee 37 20 10 13 3 6 3 

Puru tee 39 20 10 13 2 5 3 

Puru tee 41 52 24 33 1 4 3 

Toome pst 1 20 10 13 0 3 3 

Toome pst 12 40 20 26 8 8 0 

Toome pst 14 40 20 26 2 5 3 

Toome pst 16 10 20 14 2 5 3 

Toome pst 18 40 20 26 6 9 3 

Toome pst 20 40 20 26 6 6 0 

Toome pst 3 20 10 13 3 4 1 

Toome pst 5 20 10 13 3 5 2 

Toome pst 6 35 35 32 1 3 2 

Toome pst 7 40 20 26 4 6 2 

Toome pst 8 35 35 32 1 4 3 

Toome pst 9 20 10 13 0 3 3 

* Nõutav parkimiskohtade arv vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2003 



Lisa 3. Iidla asumi olemasolevate parkimistingimuste hindamine

*Kaardi koostamisel on kasutatud 
Maa-ameti ortofotod



Lisa 4. Iidla asumi parkimistingimused arvestades 
olemasolevad olukorda ja nende parandamise võimalusi

*Kaardi koostamisel on kasutatud 
Maa-ameti ortofotod



Lisa 5. Iidla asumi parkimistingimuste parandamise võimalused

*Kaardi koostamisel on kasutatud 
Maa-ameti ortofotod



Lisa 6. Iidla asumi olemasolevad parkimistingimused
ja nende parandamise võimalused

*Kaardi koostamisel on kasutatud 
Maa-ameti ortofotod
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