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LISA   

        Kohtla-Järve Linnavolikogu 
        30. aprilli 2014. a 
                  määruse nr 30 juurde 
 
PLANEERINGUTE ÜLEVAATAMISE TULEMUSED 
 
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikele 1, planeerimisseaduse § 29 lõikele 3 
peab kohalik omavalitsus hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi 
valimisi üle vaatama kehtestatud üldplaneeringud ja esitama ülevaatamise tulemused maavanemale. 
Kehtestatud planeeringute ülevaatamise tulemustest informeerib kohalik omavalitsus avalikkust 
kohalikus ajalehes (PlanS § 29 lg 4). 
Ülevaatamise eesmärgiks on välja selgitada kehtiva üldplaneeringu ajakohasus ja kas arengu 
suunamisel ja maakasutuse edasisel kavandamisel on vajalik teha selles muudatusi, välja selgitada  
olulisemad probleemid detailplaneeringute koostamisel ja elluviimisel ning kui suurel määral 
kavandatakse maakasutuse muutust. 
 
1. Üldplaneeringute ülevaatamine. 

 
Kohtla-Järve linnas kehtivad hetkel  Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru  linnaosa üldplaneeringud. 
Nimetatud üldplaneeringute elluviimine on olnud plaanipärane.  
Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosa üldplaneeringuid muutuvaid detailplaneeringuid linnas 
kehtestatud ei ole. 
 
Järve linnaosa üldplaneeringut muutev detailplaneering on  Järveküla tee 28 kinnistu ja selle taga 
oleva maa-ala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on tootmishoone rajamine üldplaneeringuga 
ette nähtud haljasmaa krundile, planeering on kehtestatud linnavolikogu 26. mai 2010. a  otsusega nr 
74. 
  
Järve, Ahtme, Kukruse, Sompa ja Oru  linnaosas koostatud detailplaneeringutega on järgitud 
vastavate linnaosade  üldplaneeringuid. 

 
Järve, Ahtme, Kukruse, Sompa  ning  Oru  linnaosa üldplaneeringute lahendused vastavad Kohtla-
Järve linna arengukava aastateks 2007-2016 arengusuundadele ja valdkondlikele arengukavadele ja 
võimaldavad planeeringute edasist elluviimist.  
Lahendus teede ja tehnovõrkude võrgustiku arendamise kavandamisel on olemas. Keskkonnakaitse ja 
ettevõtluspoliitika näevad ette tootmisaladelt kahjulike mõjude elamualadele kandumise vähendamist 
ja vältimist, selleks on sisse viidud tootmisalade tsoneerimine - olulist-, nõrka-, ja mõju mitte avaldavad 
tootmismaad. On määratletud arendamise võimalused hariduse-, kultuuri-, spordi- ning tervishoiu 
objektidele. Üldplaneeringute lahendustes on kajastatud parkide ja rohealade territooriumid ja nende 
arendamise prioriteedid. On määratud miljööväärtuslikud alad. 
Planeeringute ülevaatamise protsessis uute üldplaneeringute koostamise vajadust, üldplaneeringu 
elluviimisel olulisi mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale, võimalike 
oluliste negatiivsete mõjude vähendamise vajadust ja muid takistusi üldplaneeringute elluviimisega 
seotud küsimustes ei ilmnenud.  
 
Üldplaneeringute ülevaatamise käigus määrati kindlaks, et linnaehituslik areng on toimunud 
üldplaneeringute ja teemaplaneeringu kohaselt ning takistusi üldplaneeringute ja teemaplaneeringu 
edasiseks elluviimiseks ei ole. Realiseerumist  võib mõjutada rahaliste võimaluste piiratus.  
Suurem osa kehtestatud detailplaneeringutest ei ole kaotanud oma aktuaalsust või on ellu viidud ning 
Kohtla-Järve linnas kehtivaid üldplaneeringuid võib hinnata ajakohasteks.  
Olulisemateks päevakohasteks üldplaneeringutes määratud kohaste arengute ja lahendamist 
vajavateks probleemideks jäävad: 
 
Järve linnaosa üldplaneeringu kohased arengud: 

- Keskuse piirkonna linna Rahvapargi ala  arendamine kultuuri- ja virgestusmaa piirkonnaks; 
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- uute teede vastavalt Põhja mikrorajooni detailplaneeringu lahendusele projekteerimine ja 
ehitus; 

- Järve linnaosa tööstuspiirkonna piirkonna säilimine tööstuspiirkonnana ja selle arendamine; 
- Metsapargi maa-ala välja arendamine; 
- Jäähalli ning hoone Spordi 2 ümbritseva maa-ala arendamine selle piirkonna elavdamiseks ja 

seal spordi ja kultuuriürituste  võimaldamiseks; 
- spordikeskuse projekteerimine ja arendamine. 
 

Ahtme linnaosa üldplaneeringu kohased arengud: 
- äri- ja ühiskondliku keskuse moodustamine ja arendamine. Koostamisel on detailplaneering, 

mis näeb ette keskuse väljaku, haljasalade ja mängu ning sportimise alade kavandamise, ning 
liikluse parendamise; 

- säilib visioon raudtee likvideerimiseks; 
- ärifunktsiooniga keskuse planeerimine; 
- kergliiklusteede planeerimine ja projekteerimine; 
- Ahtme maanteelt Tervise tänava projekteerimine kuni haigla linnakuni; 
- spordikeskuse projekteerimine ja arendamine. 
 

Sompa linnaosa üldplaneeringu kohased arengud: 
- endise Sompa kaevanduse tööstusterritooriumi piirkonnas ettevõtluse arendamine töökohtade 

tekkimiseks; 
- säilib niinimetatud “aedlinna” hoonestuse arengusuund. 

 
Kukruse  linnaosa üldplaneeringu kohased arengud: 

- elukeskkonna kvaliteedi parendamiseks liigvee ja sadevee ärajuhtimise süsteemi 
projekteerimine. 
 

Oru linnaosa üldplaneeringu kohased arengud: 
- pargialade arendamine; 
- elamute piirkonna laiendamine; 
- veekvaliteedi probleemide lahendamine. 

 
Linna arengut,  mis läheks vastuollu üldplaneeringute lahendustega ei ilmnenud. Üldplaneeringutega 
määratud maakasutuste juhtfunktsioonid on piisavad ja vastavad tänapäeva realistlikele 
arenguväljavaadetele. 
Lisaväärtuse Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse  linnaosade  üldplaneeringutele on andnud Kohtla-Järve 
linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering, 
mis on suunatud 1940-50 aastate  hoonestusalade säilimiseks linnaruumi omapärasuse tõstmiseks.  
Lähiajal ei prognoosita Kohtla-Järve linna territooriumil arenguhuvi, millega kaasneks  vajadus olulise 
ruumilise mõjuga objekti asukoha valimiseks. 
 
Üldplaneeringute muutmise või kehtetuks tunnistamise vajadust ei ole ilmnenud.  
Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosade üldplaneeringud kajastavad aktuaalselt linnaosade 
arengu suundumusi ja Kohtla-Järve linna ruumilise arendamise edendamiseks on vajalik 
planeeringute kehtima jätmine. 
 
 
Kehtestatud üldplaneeringud koos muudatustega  
 

NR 
 

Planeeringu 
nimetus 

Kehtestami
se aeg 

Kas 
üldplaneering 

sisaldab 
maakonnapla

neeringu 
muudatusi 

(muudatuse 
kirjeldus) 

Muudetud kehtestatud 
detailplaneeringuga (nimetus, 

kehtestamise aeg, kommentaarid 
muudatuse kohta) 
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1. Järve linnaosa 
üldplaneering 

20.02.2008 
otsus nr 265 

ei sisalda 1. Ojamaa kaevanduse konveieri 
paigutuse asukohatrassi 
määramine maakonna 
teemaplaneeringuga 

2. Järveküla tee 28 kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringuga 

2. Kukruse linnaosa 
üldplaneering  

26.05.2010 
otsus nr 76 

ei sisalda Muudatused puuduvad 

3. Ahtme ja Sompa 
linnaosa 
üldplaneering 

25.05.2011 
otsus nr 168 

ei sisalda Muudatused puuduvad 

4. Oru linnaosa 
üldplaneering 

25.05.2010 
otsus nt 75 

ei sisalda Muudatused puuduvad 

5. Kohtla-Järve 
linna Järve, 
Ahtme, Kukruse 
ja Sompa 
linnaosa 
miljööväärtuslike 
hoonestusalade 
teemaplaneering 

25.05.2011 
otsus nr 169 

ei sisalda Muudatused puuduvad 

 
2. Detailplaneeringute ülevaatamine  

 
Kuna üldplaneeringut viiakse ellu ka detailplaneeringutega siis üldplaneeringute ülevaatamise käigus 
vaadati üle  ka algatatud, koostamisel olevad detailplaneeringud. 
Eesmärgiks oli selgitada välja kas ja kui palju on selliseid detailplaneeringuid, mille puhul ei ole 
tänapäeval selge, kas huvitatud isik on endiselt huvitatud detailplaneeringu kehtestamisest ning selle 
tegevusetuse tõttu kaaluda detailplaneeringu menetlemise lõpetamist. 
Kohtla-Järve linnas on aprill 2014. a seisuga menetlemisel 51 detailplaneeringut,  nendest  
49 on algatatud ja 2 vastu võetud.  
 
Kohtla-Järve linnas jäävad kehtima järgmised detailplaneeringud: 
  
Järve linnaosas koostatud detailplaneeringud:  

1. Järve põik 10 detailplaneering, eesmärk: kinnistu piirneva maa-ala erastamine, kehtestatud 21. 
septembri 2005. a linnavolikogu otsusega nr 226; 

2. Keskallee 12 krundi detailplaneering, eesmärk: kaubanduskeskuse rajamine, kehtestatud 29. 
märtsi 2006. a linnavolikogu otsusega nr 59; 

3. Järveküla tee 68 krundi detailplaneering, eesmärk: kinnistu jagamine ja kaubanduskeskuse 
rajamine, kehtestatud 29. märtsi 2006. a linnavolikogu otsusega nr 60; 

4. Ehitajate 128b ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering, eesmärk: maa-ala kruntideks 
jagamine, kehtestatud 13. septembri 2006. a linnavolikogu otsusega nr 105; 

5. Rahvapargi detailplaneering, eesmärk: pargiala korrastamine ja maa-ala kruntideks jagamine, 
kehtestatud 11. oktoobri 2006. a linnavolikogu otsusega nr 118; 

6. Gaasi tn 6 detailplaneering, eesmärk: kinnistu jagamine, kehtestatud 29. novembri 2006. a 
linnavolikogu otsusega nr 142; 

7. Järveküla tee 50 krundi ja krundiga kuni Järveküla teeni külgneva maa-ala detailplaneering, 
eesmärk: kaubanduskeskuse rajamine, kehtestatud 20. juuni 2007. a linnavolikogu otsusega    
nr 189; 

8. Pärna tn 24 detailplaneering, eesmärk: külalistemaja ehitamine, kehtestatud 28. novembri 
2007. a linnavolikogu otsusega nr 240; 

9. Karja tänava majade nr 10, nr 10a, nr 10b ja selle maa-ala lähiümbruse detailplaneering, 
eesmärk: maa-ala kruntideks jagamine, kehtestatud 19. detsembri 2007. a linnavolikogu 
otsusega nr 249; 
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10. Järve linnaosas Järveküla tee krundi (Järve Spordikeskus) detailplaneering, eesmärk: 
spordikeskuse  ja spordiväljaku rajamine - kehtestatud 20. veebruari 2008. a linnavolikogu 
otsusega nr 264; 

11. Kalevi tn 37a ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering, eesmärk: tankla ehitamine, 
kehtestatud 7. mai 2008. a linnavolikogu otsusega nr 282; 

12. Järveküla tee 40 maaüksuse detailplaneering, eesmärk: kinnistu kruntideks jagamine ja hotelli 
ehitamine, kehtestatud 18. juuni 2008. a linnavolikogu otsusega nr 306; 

13. Järve linnaosa ümbersõidutee rajamise detailplaneering, eesmärk: tööstuspiirkonnast 
ümbersõidutee rajamine, kehtestatud 19. augusti 2008. a linnavolikogu otsusega nr 314; 

14. Olevi tn 102 detailplaneering, eesmärk: kinnistu piirneva maa-ala erastamine, kehtestatud      
19. augusti 2008. a linnavolikogu otsusega nr 315; 

15. Ravi tn 10 haigla territooriumi detailplaneering, eesmärk: maa-ala kruntideks jagamine,  
kehtestatud 24. septembri 2008. a linnavolikogu otsusega nr 325; 

16. Kalevi tn 4 ja Järveküla tee 75 maaüksuste ja nendega piirneva maa-ala detailplaneering, 
eesmärk: olemasolevate hoonete laiendamine ning spordiväljakute ning parkla ehitamine, 
kehtestatud 27. jaanuari 2009. a linnavolikogu otsusega nr 378; 

17. Ehitajate tn 126 ja selle lähiümbruse detailplaneering, eesmärk: maa-ala kruntideks jagamine ja 
ehitusõiguse määramine tootmisala arendamiseks, kehtestatud 29. aprilli 2009. a linnavolikogu 
otsusega nr 396; 

18. Tsemenditehase detailplaneering, eesmärk: ehitada AS-i Viru Keemia Grupp olemasoleval 
tootmisterritooriumil tsemenditehas, kehtestatud 25. veebruari 2010. a linnavolikogu otsusega 
nr 57; 

19. Tehase tn 9 krundi ja selle lähiümbruse detailplaneering, eesmärk: raskeõlide puhastamise 
kompleksi rajamine, kehtestatud 31. märtsi 2010. a linnavolikogu otsusega nr 61; 

20. Järveküla tee 28 kinnistu ja selle taga oleva maa-ala Järve linnaosa üldplaneeringut muutev 
detailplaneering, eesmärk maakasutamise sihtotstarbe muutmine, tootmishoone ehitamine, 
kehtestatud 26. mai 2010. a linnavolikogu otsusega nr 74; 

21. Sinivoore tn 15 elamu ja Kohtla-Järve linna Järve linnaosa halduspiiri vahelisel maa-alal Lõuna 
veehaarde uute puurkaevude rajamise detailplaneering, eesmärk: määrata kruntide piirid ja 
ehitusõigus Lõuna veehaarde objektidele, planeering on kehtestatud 26. jaanuari 2011. a 
linnavolikogu otsusega nr 134; 

22. Kohtla-Järve tööstuspargi rajamise detailplaneering, eesmärk on tööstuspargi arendamine, 
kehtestatud 2. novembri 2011. a linnavolikogu otsusega nr 197. 

23. Järveküla tee 50 ja 50c kruntidega piirneva vaba maa-ala detailplaneering kaubanduskeskuse 
ehitamiseks, planeering on kehtestatud 29. veebruari 2012. a linnavolikogu otsusega nr 222; 

24. Pioneeri tn 6b ja 6c kruntide ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga ärihoone ehitamine, 
planeering on kehtestatud 25. juuni 2013. a linnavalitsuse korraldusega  nr 505;  

25. Outokumpu tn, Sinivoore tn ja Katse tn piiratud Lõuna mikrorajooni asumi liiklusskeemi 
detailplaneering, kehtestatud 26. juuni 2013. a linnavolikogu otsusega nr 284; 

26. Keemia väikekoht 7t kinnistu lõunanurga osa detailplaneering, eesmärgiga teenindushoone 
ehitamiseks, planeering on kehtestatud 6. augusti 2013. a linnavalitsuse korraldusega nr 588; 

27. Kalevi tn, Metsapargi tn, Aia tn ja Olevi tänavaga piiratud Põhja mikrorajooni asumi 
liiklusskeemi detailplaneering, kehtestatud 25. septembri 2013. a linnavolikogu otsusega nr 
294; 

28. Järveküla tee 50s kinnistu ja sellega lõunast piirneva Järveküla tee 50 kinnistuosa 
detailplaneering, planeering on kehtestatud 22. oktoobri 2013. a linnavalitsuse korraldusega nr 
855.  

 
Ahtme linnaosas koostatud detailplaneeringud: 

1. Kivi tee 4, Uus-Tehase tn 3 ja Tervise tn 1detailplaneering, eesmärk on haigla linnaku 
arendamine ja laiendamine, kehtestatud  24. novembri 2004. a linnavolikogu otsusega nr 153; 

2. Ahtme linnaosa Ahtme 110 kV ja Ahtme 110/35/6 kV alajaama krundi detailplaneering, 
eesmärk 110 kV alajaama ehitamine, kehtestatud 28. juuni 2006. a linnavolikogu otsusega nr 
86; 

3. Ahtme linnaosas Ahtme mnt 60, 60A ja 62 maa-ala detailplaneering, eesmärk on eramute 
ehitamine, kehtestatud  13. septembri 2006. a linnavolikogu otsusega nr 104;  
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4. Ahtme linnaosa, Altserva tn 29 ja 29A maa-ala detailplaneering, eesmärk on krundi jagamine ja 
hoone laiendamine, kehtestatud  29. novembri 2006. a linnavolikogu otsusega nr 141;  

5. Ahtme linnaosas Sõpruse tn 4  maa-ala detailplaneering, eesmärk on perearstikeskuse 
ehitamine, kehtestatud 11. aprilli 2007 linnavolikogu otsusega nr 163; 

6. Ahtme linnaosa Ahtme mnt 74, 74D, 74E, 74F ja 74G kruntide maa-ala detailplaneering, 
eesmärk on krundi jagamine ja tootmishoonete laiendamine, kehtestatud 18. juuli 2007. a 
linnavolikogu otsusega nr 202;  

7. Ahtme linnaosa Looga tn 15 maa-ala detailplaneering, eesmärk on krundi moodustamine 
garaažide ehitamiseks, kehtestatud 29. augusti 2007. a linnavolikogu otsusega nr 213;  

8. Ahtme linnaosa Ahtme mnt 74C maa-ala detailplaneering, eesmärk on krundi jagamine 
tootmishoonete ehitamiseks, kehtestatud  24. oktoobri 2007. a linnavolikogu otsusega nr 230; 

9. Ahtme linnaosas Kiige tn 20 krundiga külgneva vaba maa-ala detailplaneering, eesmärk on 
eramu ehitamine, kehtestatud 28. novembri 2007. a linnavolikogu otsusega nr 239; 

10. Ahtme linnaosa Altserva tn 46 ja selle lähiümbruse detailplaneering, eesmärk on elamu 
ehitamine, kehtestatud  20. veebruari 2008. a linnavolikogu otsusega nr 266; 

11. Ahtme linnaosa Ritsika tn 1 krundi detailplaneering, eesmärk on krundi jagamine 
tootmishoonete ehitamiseks, kehtestatud  26. novembri 2008. a linnavolikogu otsusega nr 359; 

12. Ahtme linnaosa Altserva tn 38 krundi ja selle lähiümbruse detailplaneering, eesmärk on 
vanurite kodu ehitamine, kehtestatud 27. jaanuari 2009. a linnavolikogu otsusega nr 377; 

13. Ahtme linnaosas Altserva, Kastani tänavate ning Nurme maaüksuse ja Ahtme-Jõhvi raudtee 
vahelisel maa-alal Ahtme veehaarde puurkaevude rajamise detailplaneering, eesmärk on 
veehaarde puurkaevude rajamine, kehtestatud 26. jaanuari 2011. a linnavolikogu otsusega nr 
133; 

14. Ahtme linnaosas Jõhvi-Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering, eesmärk on 
rajada koostöös Jõhvi vallaga paralleelselt Jõhvi-Tartu-Valga maanteega jalg- ja jalgrattatee, 
kehtestatud 2. novembri 2011. a linnavolikogu otsusega nr 198; 

15. Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskohale detailplaneering, kehtestatud 
25. jaanuari 2012. a linnavolikogu otsusega nr 217; 

16. Ahtme linnaosa Altserva tn 33a maaüksuse detailplaneering, eesmärk on maakasutamise 
sihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks, ehitusõiguse määramine autoremondi ja 
värvimistöökoja projekteerimiseks ja ehitamiseks, kehtestatud 29. augusti 2012. a linnavolikogu 
otsusega nr 243; 

17. Ahtme linnaosa Tammiku tn 5a maaüksuse detailplaneering, eesmärk on koguduse hoone 
ehitamine, kehtestatud 28. novembri 2012. a linnavolikogu otsusega nr 257; 

18. Ahtme linnaosa Pargitaguse tn 8 kinnistu detailplaneering, eesmärk on maa-ala kruntideks 
jagamine ja eramute ehitamine, kehtestatud 24. aprilli 2013. a linnavolikogu otsusega nr 276; 

19. Ahtme linnaosa Puru tee 77 kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärk on 
kaubanduskeskuse ehitamine, kehtestatud 13. augusti 2013. a linnavalitsuse korraldusega        
nr 608. 

 
Kukruse linnaosas koostatud detailplaneeringud: 

1. Kukruse linnaosa I Lehe põik 2A detailplaneering, eesmärk on krundipiiride, maakasutuse 
sihtotstarbe ja ehitusõiguse täpsustamine eramu laiendamiseks, kehtestatud 24. mai 2006. a 
linnavolikogu otsusega nr 75; 

2. Kukruse linnaosa Võsa tn 10 ja 12 kruntide detailplaneering, eesmärk on krundipiiride, 
maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse täpsustamine eramu laiendamiseks, kehtestatud    
13. septembri 2006. a linnavolikogu otsusega nr 106; 

3. Kukruse 3. Lehe põik 1 A ja 1 C maa-ala detailplaneering, eesmärk on krundipiiride, 
maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse täpsustamine eramu laiendamiseks, kehtestatud     
14. aprilli 2007. a linnavolikogu otsusega nr 164; 

4. Kukruse linnaosa Põhja tn 6 vaba maa-ala detailplaneering, eesmärk on krundipiiride, 
maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine eramu ehitamiseks, kehtestatud  25. mai 
2011. a linnavolikogu otsusega nr 167. 

 
Sompa linnaosas koostatud detailplaneeringud: 

1. Sompa linnaosas Valli tn 2 ja Valli tn 4 kruntide vahelise maa-ala ja selle lähiümbruse 
detailplaneering, eesmärk on krundipiiride, maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse 
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määramine eramu ehitamiseks, kehtestatud  26. jaanuari 2011. a linnavolikogu otsusega nr 
135. 

 
Oru linnaosas koostatud detailplaneeringud: 

1. Oru linnaosa Virmalise, Vikerkaare ja Kesk tänavate vahelise maa-ala detailplaneering, 
eesmärk on krundipiiride, maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine eramu 
ehitamiseks, kehtestatud 16. juuni 2009. a linnavolikogu otsusega nr 407. 

 
Algatatud detailplaneeringute menetlemise jätkamise eesmärgil on Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt 
saadetud planeeringu koostamise algatamise ettepaneku teinud isikutele kirjad,  
et selgitada välja nende huvi, seisukohad ja arvamused detailplaneeringu koostamise jätkamiseks või 
sellest loobumiseks. 
Planeeringu koostamise algatamise ettepaneku teinud isikutest väljendas vastustes 11 inimest oma 
soovi loobuda detailplaneeringu koostamisest majandusliku huvi kaotamise tõttu. 
Nende vastuste alusel ja arvestades haldusmenetluse seaduse § 43 lõike 1 punkti 2  tuleb tunnistada 
kehtetuks järgmised detailplaneeringute kohta tehtud otsused: 
 

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. mai 2000. a otsus nr 65 „Ahtme linnaosas Pargitaguse 
eramukvartali detailplaneeringu algatamine„; 

2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2000. a otsus nr 103 „Detailplaneeringu 
kehtestamine“; 

3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. mai 2003. a otsus nr 44 „IIDLA elurajooni keskuse ja sellega 
piirneva ala detailplaneeringu täiendav läbivaatamine ja vastuvõtmine“; 

4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 16. veebruari 2005. a otsus nr 172 „Kohtla-Järve Linnavolikogu             
20. detsembri 2000. a otsuse nr 103 „Detailplaneeringu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine“;  

5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. märtsi 2005. a otsus nr 178 „Detailplaneeringu algatamine 
Ahtme linnaosa keskuses“ 

6. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. augusti 2006. a otsus nr 94 „Järve tn 16 krundi kõrval oleva 
vaba maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu algatamine ja aadressi andmine“; 

7. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. augusti 2006. a otsus nr 96 „Kruntide Endla tn 56 ja Endla tn 58 
taga oleva vaba maa-ala detailplaneeringu algatamine ja aadressi andmine“; 

8. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. augusti 2006. a otsus nr 97 „Järveküla tee kruntide nr 9, nr 11 
ja nr 13 ja selle lähiümbruse detailplaneeringu algatamine“; 

9. Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. septembri 2006. a otsus nr 111 „Järve linnaosas Metsa tn 4 ja 
Metsa tn 6 vahelisele maa-alale detailplaneeringu algatamine ja aadressi andmine“; 

10. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. novembri 2006. a otsus nr 139 „Kohtla-Järve Linnavolikogu     
30. augusti 2006. a otsuse nr 94 “Järve tn 16 krundi kõrval oleva vaba maa-ala ja selle 
lähiümbruse detailplaneeringu algatamine ja aadressi andmine” muutmine“; 

11. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. juuni 2007. a otsus nr 195 „Ahtme linnaosas Ahtme mnt 119 
kinnistu  detailplaneeringu algatamine“; 

12. Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. augusti 2008. a otsus nr 317 „Ahtme linnaosas Ahtme mnt 6 ja 
sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu algatamine“;  

13. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2008. a otsus nr 336 „Kruntide Sõpruse tn 6 ja III Liin 
13 vahelise maa-ala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine“; 

14. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2008. a otsus nr 339 „Järve tn 16 krundi kõrval oleva 
vaba maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine“; 

15. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2008. a otsus nr 342 „Ahtme mnt 6 ja Tervise tn 5a 
kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise  
algatamata jätmine”; 

16. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2008. a otsus nr 351 „Ahtme linnaosas Ahtme mnt 119 
kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“; 

17. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2008. a otsus nr 355 „Järveküla tee kruntide nr 9, nr 11 
ja nr 13 ja selle lähiümbruse detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine“; 
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18. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. mai 2010. a otsus nr 71 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas 
Gaasi tn 6 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine“; 

19. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. mai 2010. a otsus nr 72 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas 
Gaasi tn 6 krundi ja lähiala detailplaneeringule keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine“. 

 
Planeerimisseadus § 10 lõige 7 sätestab, et planeeringu algatamine tähendab, et on kohaliku 
omavalitsuse otsus selle kohta, et planeeringu koostamisele tuleb asuda. Need detailplaneeringu 
algatamisettepaneku teinud huvitatud isikud, kes ei vastanud linnavalitsuse kirjadele on peamiselt 
avaldanud huvi reformimata riigimaa planeerimiseks. Nendele on saadetud kirjad arvamuse 
küsimiseks detailplaneeringu jätkamise huvi kohta. Nende planeeringute koostamise ja menetlemist ei 
ole alustatud ning protsess  seiskus huvitatud isikute tegevusetuse tõttu. Edasise planeerimise vastu 
huvi puudub. Selliste planeeringute algatamise otsuse Kohtla-Järve Linnavolikogu  poolt langetamine 
oli põhjendatud seoses üldplaneeringu puudumise tõttu ning võttes arvesse asjaolu, et tootmismaa 
kruntidel abihoonete projekti koostamine on võimalik vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 10 ning 
tuginedes sellele, et  ei ole viidud ühtegi toimingut seoses planeerimisega, mis võiks olla põhjuseks või 
eelduseks õiguse rikkumisel. Samuti ei mõjutatud sellega isikute omandiõigust või ettevõtlusvabadust 
või avalikku huvi. Seoses ülaltooduga järgmised algatatud planeeringute algatamise otsused tuleb 
tunnistada kehtetuks: 

 
1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. juuni 2004. a otsus nr 124 “Detailplaneeringu algatamine Järve 

linnaosas Olevi 19”a”“, mille eesmärk on autoparkla rajamine. Antud detailplaneering on Järve 
linnaosa üldplaneeringuga vastuolus, kuna sellel maa-alal on ette nähtud roheala ja 
kergliiklustee rajamine. Algatamise ettepaneku teinud huvitatud isiku planeeringu koostamise 
vastu huvitatud isiku poolt on kaotatud; 

2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. juuni 2005. a otsus nr 206 „Kohtla-Järve Ahtme linnaosas 
krundil Maleva tn 23 detailplaneeringu algatamine“. Antud planeeringu menetlemisel Maleva tn 
23 krundi suuruse määramisega ei nõustunud Maa-amet ning tänapäeva seisuga seoses 
Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneeringu menetlemisega ja kinnistu Maleva tn 23 
omaniku muutmisega huvi planeeringu koostamise vastu algatamise ettepaneku teinud 
huvitatud isiku poolt on kaotatud; 

3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 15. juuni 2005. a otsus nr 203  „Kohtla-Järve Kukruse linnaosas 
krundil Paate tn 15A detailplaneeringu algatamine“, mille eesmärgiks on eramu ehitamine. 
Antud detailplaneering on vastuolus Kukruse linnaosa üldplaneeringuga, millega on Paate 15a 
krundist itta  on ette nähtud ärimaa; 

4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 7. septembri 2005. a otsus nr 215 „Ahtme mnt 72 krundi ja sellega 
piirneva maa-ala detailplaneeringu algatamine“ ja Kohtla-Järve Linnavolikogu. 20. juuni 2006. a 
otsus nr 193 „Kohtla-Järve Linnavolikogu 07. septembri 2005. a otsuse nr 215 “Ahtme mnt 72 
krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu algatamine” muutmine“, planeeringu 
eesmärgiks on tootmishoone ehitamine. Antud planeeringu ettepaneku teinud juriidiline isik on 
äriregistris kustutatud ning uue  firma poolt huvi ei avaldanud;  

5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 7. septembri 2005. a otsus nr 216 „Kadri tn 17 krundist edelasse  
jääva maa-ala detailplaneeringu algatamine ja aadressi andmine“, mille eesmärgiks on eramu 
ehitamine. Algatamise ettepaneku teinud isiku poolt ei tulnud arendamise soovi ega teisi 
ettepanekuid. Planeeringu koostamine ei ole alustatud. Antud detailplaneeringu eesmärgid 
vastavad Ahtme linnaosa üldplaneeringule, kus Kadri tänava piirkond on ette nähtud 
väikeelamumaa piirkonnaks; 

6. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. augusti 2006. a otsus nr 93 „Ahtme mnt 74A maa-ala 
detailplaneeringu algatamine“, mille eesmärk on tootmismaa krundile tootmise abihoone 
ehitamine. Antud planeeringu koostamiseks kinnistu omanik ei asunud. Kinnistu Ahtme mnt 
74a maa juhtfunktsioon vastab Ahtme linnaosa üldplaneeringule; 

7. Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. septembri 2006. a otsus nr 113 „Krundi aadressil Elektriku 3D 
detailplaneeringu algatamine“, mille eesmärk on tootmismaa krundile tootmishoone ehitamine. 
Antud detailplaneeringu huvi koostamise vastu algatamise ettepaneku teinud huvitatud isiku 
poolt on kaotatud. Planeering ei ole Järve linnaosa üldplaneeringuga vastuolus; 

8. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2007. a otsus nr 219 „Ahtme linnaosas Tammiku I 
põik 3 krundi ja selle lähiümbruse detailplaneeringu algatamine“, mille eesmärk on tootmismaa 
krundile tootmishoone ehitamine. Antud detailplaneeringu huvi koostamise vastu algatamise 
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ettepaneku teinud huvitatud isiku poolt on kaotatud. Planeering ei ole Ahtme linnaosa 
üldplaneeringuga vastuolus; 

9. Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. oktoobri 2007. a otsus nr 233 „Ahtme linnaosas krundi 
aadressil 1. Liin 20 ja selle lähiümbruse detailplaneeringu algatamine“, mille eesmärk on eramu 
krundile ehitamine. Antud detailplaneeringu huvi koostamise vastu algatamise ettepaneku 
teinud huvitatud isiku poolt on kaotatud; 

10. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2007. a otsus nr 242 „Kukruse linnaosas Jõhvi mnt 12 
vabale maa-alale detailplaneeringu algatamine“, mille eesmärk on eramu ehitamine. Antud 
detailplaneeringu huvi koostamise vastu algatamise ettepaneku teinud huvitatud isiku poolt on 
kaotatud. Planeering on Kukruse linnaosa üldplaneeringuga vastavuses ja krundile Jõhvi mnt 
12 on ette nähtud elamumaa juhtfunktsiooniga maa-ala; 

11. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. aprilli 2010. a otsus nr 65 „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas 
maaüksuse aadressil Ahtme mnt 67a ja lähiala detailplaneeringu algatamine“, mille eesmärk 
on ärimaa krundile kaubanduskeskuse ehitamine. Antud detailplaneeringu huvi koostamise 
vastu algatamise ettepaneku teinud huvitatud isiku poolt on kaotatud. Planeering ei ole Ahtme 
linnaosa üldplaneeringuga vastuolus. 

 
Samuti vaadati üle pikka aega tagasi  kehtestatud ja siiani realiseerimata detailplaneeringud. Need on 
Kohtla-Järve linnas järgmised: 

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. mai 2001. a otsusega nr 125 “Detailplaneeringu kehtestamine 
Järve linnaosas” kehtestati vastavalt ülalmainitud otsuse punktile 1 Järve linnaosas Kohtla-
Järve haigla ja kaubahalli Prestone piirkonna detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks 
oli olemasoleva kaubakeskuse Prestone laiendamine Järveküla tee 89 maaüksusele, ning 
Järveküla tee 87 krundile kiirsöögi paviljoni ja tankla ehitamine. Antud detailplaneering on 
jäänud realiseerimatuks;  

2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 2. oktoobri 2002. a otsusega nr 186 “Detailplaneeringu 
kehtestamine Järve linnaosas” Outokumpu tn 15a krundi detailplaneering, mille eesmärk 
algatamise ajal oli autoparkla ja kohviku rajamine. Kuid kehtestamise otsuses see on 
kehtestatud parkla rajamiseks. Antud detailplaneeringu järgi on ehitatud autoparkla; 

3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 18. juuni 2003. a otsusega nr 47 “Detailplaneeringu kehtestamine 
Järve linnaosas Metsapargi 10a“, mille eesmärk on autoparkla ehitamine. Antud planeering on 
realiseerimata, kuid on moodustatud kinnistu, mille maakasutusotstarve on ärimaa. Omaniku 
poolt arvamuse küsitud kirjale vastust ei tulnud. Kohtla-Järve linnas Järve linna osas Põhja 
mikrorajooni asumi detailplaneeringu (kehtestatud linnavolikogu 25. septembri 2013. a 
otsusega nr 294) järgi antud kinnistu sihtotstarve ei ole muudetud ning krundile on määratud 
võimalus ärihoone püstitamiseks; 

4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. detsembri 2011. a otsusega nr 212 „Kohtla-Järve linna Ahtme 
linnaosas Ahtme mnt 27a maaüksuse osale detailplaneeringu kehtestamine“ on kehtestatud 
Ahtme mnt 27a kinnistu osa detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk oli maakasutuse 
sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine parkla ja turuplatsi rajamiseks, liikluse 
korraldamine ja haljastuse kavandamine. Antud detailplaneeringu kehtestamise otsus on 
kohtuotsuste alusel tunnistatud kehtetuks.  

 
Kõikidele kinnistu omanike on saadetud kirjad arvamuse küsimiseks detailplaneeringu jätkamise 
huvi kohta, mis detailplaneeringuga lähiaastateks kavandatud ning kas aluseks olnud visioon ja 
strateegia on endiselt päevakohased ning milline antud maa-ala arendaja ajakava ja seisukoht 
planeeringu realiseerimise suunas. 
Vastus on tulnud Outokumpu tn 15a ja Ahtme mnt 27a omaniku poolt, seisukoht on jätkata 
planeeringu menetlemist, kuna see on peatatud ja omanik on huvitatud planeeringu 
realiseerumisest.  
 
Metsapargi tn 10a omanik ei vastanud, kuid telefoni vestluses  jäi rahule .linnaarhitekti selgitusega, 
et vastavalt Põhja mikrorajooni asumi detailplaneeringu lahendusele talle kuuluvale krundile antud 
ehitusõigus ärihoone ehitamiseks ning realiseerumise plaanid on aktuaalsed ning päevakohased ja 
kaasaajastatud. 
 
Järveküla tee 87 ja 89 kinnistu omaniku poolt vastust ei tulnud. 
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Seoses ülaltooduga tuleb: 
1. Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 18. juuni 2003. a otsus nr 47 

“Detailplaneeringu kehtestamine Järve linnaosas Metsapargi 10a“, mille eesmärk on autoparkla 
ehitamine. 

2. Jätta kehtima järgmised otsused: 
2.1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. mai 2001. a otsusega nr 125“ Detailplaneeringu 

kehtestamine Järve linnaosas”, mille eesmärk on Prestone kaubanduskeskuse 
laiendamine;  

2.2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 2. oktoobri 2002. a otsusega nr 186 “Detailplaneeringu 
kehtestamine Järve linnaosas” mille eesmärk on autoparkla ehitamine; 

2.3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2010. a otsus nr 59 „Ahtme linnaosas Ahtme mnt 
27a maaüksuse osa detailplaneeringu vastuvõtmine“ ning suunata detailplaneering 
avalikule väljapanekule.  

 
 
 
 
 
Riina Ivanova 
volikogu esimees 
 

                                                                     
 

 


