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1. EESSÕNA 

 
Ardu asula üldplaneering on koostatud Kõue Vallavalitsuse tellimusel tööettevõtu-

lepingu nr. 2, 12.03.1999.a., alusel. 
 

Ardu asula käesoleva planeeringu mõistes on samanimelise küla kompaktse hoonestu-

sega, tänavate ja ühiste tehnovõrkudega külaosa koos arenguks vajaliku maareserviga. 

 

Töö on Kõue valla üldplaneeringu edasiarendus ning täpsustab üldplaneeringuga 

määratud tingimusi. Arvestatud on varemkoostatud planeeringute ja hoonestus-

projektide lahendusi. 

 

Käesoleva planeeringuga määratakse Ardu asula maakasutuse arengusuunad aastani 

2015, näidatakse maade ja olemasolevate ehitiste võimalikud kasutusviisid ning uued 

ehitusalad ja maakasutustingimused. Samas esitatakse ettepanekud Paunküla puhkeala 

planeerimiseks.   

 

Planeering on aluseks Ardu asula ehituskorraldusele ning järgnevatele detailplanee-

ringutele. 

 

Planeering on koostatud vastavuses “Planeerimis- ja ehitusseadusega” ning teiste 

seonduvate seadusandlike aktidega. 

 

Ardu asula üldplaneering on valminud Kõue Vallavalitsuse, OÜ Disarek ja Kose 

Maakorralduse OÜ koostööna: 

Andres Õis  vallavanem 

Aare Mölder  vallavanem aastani 2000 

Taimar Lossmann  keskkonnanõunik   

 

Eriline tänu aktiivsetele kaasabilistele! 

Viivi Laanet maanõunik 

Andrus Kevvai Paunküla metskonna metsaülem 

Lauri Mendelman AS INTAX 

Koit Kümnik Harju Teedevalitsus 

Silja Konsa Harju Muinsuskaitseinspektsioon 

Armi Kuriks maaomanik 

 

 

mai  2001.a. 

 

Siiri Hunt ja Arno Saar  
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2. ÜLDISELOOMUSTUS  
 

Ardut ja Paunküla on esimest korda mainitud Taani hindamisraamatus 1241 (Harto ja 

Pankyl). Asustatud oli piirkond aga ammu, seda tõendavad kiviajast pärit leiud (nn 

Ardu mees). 

 

Ardu asub Harjumaal Kõue vallas. Asulat läbib Tallinn-Tartu maantee. Kaugus 

Tallinnast on ligikaudu 60 km. Ardu on Kõue valla keskus.   

 

Ardut läbib Pirita jõgi. Asula piirneb põhjast Paunküla veehoidlaga, mille pindala on 

ligikaudu 350 ha, idast ja lõunast põlluga, läänest metsaga.  

 

Praegu on Ardus elanikke ligikaudu 600.   

 

Ardus oli nõukogude ajal majandikeskus, samuti oli ta Kõue külanõukogu keskuseks. 

Asulale ongi jäänud kunagise kompaktse majandikeskuse nägu – peahoone, 

korterelamud ning põllumajanduskompleksid (kuivati, laudad, töökojad), mis on 

oluline kapital. Ardu on arenev asula. Esimene generaalplaan oli koostatud 50-ndatel 

aastatel. Viimaste aastakümnete ehitused on püstitatud objektide kaupa ühekordsete 

täiendavate kooskõlastuste alusel.  

 

Asula asub Kose mõjupiirkonnas. Ardus on lasteaed, kool, postkontor, raamatukogu, 

kauplused ning juuksur. Kord nädalas töötab saun. Spordirajatistest on olemas 

staadion, võimla ja tenniseväljak. Elujõus on mitmed klubid ja seltsid ning samuti 

tegutsevad kohapeal ringid. 

 

Kohalikud suuremad ettevõtted-tööandjad on Kõue Vallavalitsus, AS Maru 

Konstruktsioon, OÜ Ardu Teko, AS INTAX. 

 

Kohapeal on tuletõrjeauto. Lähim päästeteenistus asub Vardjas (Tallinna 

Päästekompanii).  

 

Asulas on tsentraalküte, tsentraalne veevarustus, reovete kanalisatsioon ning 

puhastusseadmed, mida haldab OÜ Ardu Teko. Prügivedu on korraldatud, prügila 

asub 3 km kaugusel. Asulat teenindab AS Eesti Telefonile kuuluv vana 200 numbriga 

telefonijaam. Ardu on mobiilside levialas.  

 

3. ASULA ARENG  
 

Asula arengule avaldavad kõige suuremat mõju Tallinn-Tartu maantee ja Paunküla 

veehoidla. Tuntav on kohapealne huvi piirkonna arendamiseks. Ardut nähakse 

tulevikus meeldiva väikese asulana, kus on nii elu- kui ka töökohad ning 

teeninduskeskusele omased objektid. Uue Tallinn-Tartu mnt väljaehitamisega 

väheneb Ardu aegruumiline kaugus Tallinnast oluliselt ning elanikel on paremad 

võimalused Tallinnas tööl käia, ettevõtjatel on head turustus- ja sidemete loomise 

võimalused. Tootmise profiilina ning ettevõtluse valdkondadena nähakse kohapealse 

puidu- ja metallitöötlemisega seonduvaid alasid.  
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Ära tuleb kasutada piirkonna puhkemajanduslik potentsiaal: Paunküla veehoidla 

ujumis-, kalastamis- ja veesõiduvõimalustega ning sellega külgnev Paunküla 

maastikukaitseala reljeefse pinna, metsade, järvede ning soode-rabadega. Ardu oleks 

ühtlasi puhkepiirkonna keskus (infopunkt, avalik rand, majutus-toitlustuskoht, parklad 

jm teenindus). 

 

 

 

4. FUNKTSIONAALNE TSONEERING 
 

Ardu on selge ja loogilise tsoneeringuga: keskel ühiskondlikud ja teenindusobjektid, 

vahetus läheduses kontsentreerituma elanikkonnaga korterelamute tsoon, kolm 

eramutsooni looduskaunites kohtades (Pirita jõe, Paunküla veehoidla ja metsatuka 

ääres), asula lõuna- ja idapiiril tootmiskompleksid. 

 

Tallinn-Tartu mnt tulevane asukoht ei muuda Ardusse sissesõidu tingimusi (säilib 

praegune Tallinn-Tartu mnt), kuid liiklusintensiivsus asulas väheneb oluliselt, 

mistõttu on oodata siinse elu rahulikumaks muutumist. Nii kujuneb Ardu elukohana 

atraktiivsemaks ja seetõttu on üldplaneeringuga reserveeritud uusi alasid 

elamuehituseks: Pala tee äärde mäe otsa, kust avaneb kaunis vaade ümbritsevale 

maastikule, ja Pirita jõe äärde. Ka korterelamute kõrvaline peenramaade ala on 

tähistatud võimaliku elamumaana. Peenramaad säilitatakse puhastusseadmete 

naabruses. 

 

Vajalik on välja ehitada juurdepääs perspektiivselt Tallinn-Tartu maanteelt asula 

lõunaossa, et vähendada tootmistransporti keskuses. Tootmise arenguks on 

reserveeritud maad praeguste tootmisterritooriumide kõrvale. 

 

Praegused ujumiskohad asuvad Ardust paari kilomeetri kaugusel Paunküla veehoidlas. 

Kuna asula paikneb veehoidla ääres, siis on mõttekas kujundada korralik ujumiskoht 

(avalik rand) asulasse. Seega on veehoidla äärne kavandatud puhkerajatiste alaks, mis 

liitub kooli spordiväljakuga. 

 

Asula võimaliku arengumaana on tähistatud planeeringus nn funktsioonimuutusega 

alad, kus veehoidla äärne on mõeldud eeskätt elamumaaks, asula lõunaosa 

tootmismaaks, asula sisesed alad puhkerajatistele, teenindusobjektidele või hoopis 

asula kujunduselementidele (nt Ardu mehe mälestussammas vmt). 

 

Kuna praegune Tallinn-Tartu maantee jääb edaspidi põhiliseks sissesõiduks 

elanikkonnale ja turistidele-puhkajatele, siis on teenindusettevõtete ja äride maa 

kavandatud selle tee äärde. 

 

Tootmis- ja elamumaade vahele on kavandatud kõrghaljastus.  

 

Asulas vajalikud individuaalgaraažide alad (eriotstarbeline tsoon) on planeeritud 

korterelamute kõrvale. Kuna Paunküla veehoidla puhul on tegemist osaga Tallinna 

veevarustussüsteemist, siis on veehaarde äärne ala tähistatud eriotstarbelise tsoonina 

(välja arvatud avaliku ranna osa). 
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5. LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTELINE LAHENDUS 
 

Asula liikluskorraldust mõjutab Tallinn-Tartu maantee, mis jagab asula kaheks.  

 

Põhjapoolsesse ossa on kavandatud üks tänav juurdepääsuks kruntidele ning kanalini. 

Lõunapoolses osas on kaks suurema liiklusega tänavat – Kesk tänav ja Pala tee ning 

väiksema liikluskoormusega Jõe ja Lasteaia tänavad. Asula peatänavaks jääb Kesk 

tänav. Teine ühendus Tallinn-Tartu maanteega on kavandatud Kesk tänava suunalt.   

 

Tallinn-Tartu maantee laius on asula piires valdavalt 48 meetrit, teemaa sees 

paiknevad ka bussipeatused ning jalgteed. Bussipeatustele on kavandatud uued 

asukohad. Asulale on väga tarvilik jalg- ja rattateede väljaehitamine. Nende 

paiknemine on näidatud põhijoonisel. 

 

Ühiskondlikke parklaid on kavandatud 4. Ärikruntide ning ühiskondlike asutuste 

kruntide valdajatel tuleb tagada oma krundil parklate olemasolu. 

 

Kortermajade piirkonnas läbivaid teid-tänavaid kavandatud ei ole.  

 

Planeeringus on antud teede-tänavate järgmised soovituslikud laiused: 

 Tallinn-Tartu maantee 48 m; 

 Kesk tänav 20 m; 

 Pala tee 16 m; 

 Lasteaia tänav 16 m; 

 Jõe tänav 11 m; 

 Veehoidla tänav 10 m; 

 Paunküla-Kiruvere-Ardu 16m. 

 

Tallin-Tartu maantee kaitsetsoon on üldjuhul 50 meetrit, asula piires täpsustatakse see 

läbi detailplaneeringute. Vajalik on koostada asula liikluskorralduse projekt. 
  

 

 

6. SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 
 

Sotsiaalse infrastruktuuri objektidest on olemas lasteaed (40 last), põhikool (170 

õpilast), raamatukogu, perearsti- ja hambaarstikabinetid, staadion, võimla (koolis). 

Otstarbekas on kohapealsed teenused koondada ühte hoonesse. Keskkool, 

muusikakool ja spordikool asuvad Kosel (ligikaudu 20 km). Kohapeal puuduvaid 

olmeteenuseid on võimalik saada Koselt ja Tallinnast. Asula normaalseks toimimiseks 

ja teenuste kättesaamiseks on vajalik läbimõeldud transpordikorraldus.   

 

 

 

7. TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 
 

Veevõrk ja kanalisatsioon vajab kaasajastamist. Puurkaevude vesi on väga rauarikas. 

Veetrassid olemasoleval kujul (paiknemine suvalises kohas, aheltarbimine, 

metalltorustikud) tekitavad võrgu edasiarendamisele ja vee kvaliteedi tagamisele üsna 

ületamatuid probleeme. Veevarustus toimib olemasolevate puurkaevude baasil. Kuna 
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puurkaevud asuvad asula keskel, tuleb eriti jälgida kaevude kaitsetsoonide nõuetest 

kinnipidamist. Puhastuseade rahuldab hetkel asula vajadusi. Tsentraalsesse 

kanalisatsiooni ühendamata objektidele tuleb kuni ühendamiseni rajada 

nõuetekohased kogumiskaevud. Vajalik on koostada ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

arengukava, arvestades käesoleva üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse 

arengusuundi. Planeeringus on antud vee- ja kanalisatsioonitrasside paiknemise 

põhilahendus. Uusi puurkaeve kavandatud ei ole. 
 

Elektrivarustuse osas vajavad detailsemat lähenemist asula madalpingevõrgud, neid 

tuleks soovitavalt käsitleda koos tänavavalgustusega. Kõik uued trassid tuleb rajada 

tänava-aladesse. Uute ehitusalade elektrivarustuseks vajalike 20 kV liinide trassid on 

soovitatav paigutada teede äärde, lähtudes olemasolevatest 10 kV trassidest. 

Elektriliinid tuleb aja jooksul paigaldada maakaablitesse. 

 

 

  

8. KESKKONNAKAITSE 
 

Potentsiaalsed keskkonnaohtlikud objektid on järgmised: 

 vana gaasihoidla;  

 puhastusseadmed;  

 katlamaja ja hoidlad; 

 vana naftabaas; 

 kuivati kütusehoidlad. 

 

Asulas ei ole objekte, mis vajavad sanitaarkaitseala ning ei kavandata tootmist, mille 

sanitaarkaitseala ulatuks elu- või ühiskondlikesse tsoonidesse.  

 

Saastelubasid on väljastatud kaks: 

 ARDU TEKO OÜ – välisõhu saasteluba (sooja tootmine) 

 ARDU TEKO OÜ – veevõtu- ja saasteluba (joogiveega varustamine, heitvee 

puhastamine ja juhtimine suublasse). 

 

Asulas paikneva metallkonstruktsioone valmistava AS Maru Konstruktsioonid 

tootmine toimub täielikult hoonete sees, millede konstruktsioon neelab tootmismüra. 

 

Jõe tänava ja Veehoidla tänavate elamukrundid ulatuvad Pirita jõe keskjooneni, nende 

valdajatel-omanikel tuleb krundisisene maakasutus ümber organiseerida veekaitse 

nõuete kohaselt. Veehoidla tänavate piirkonna ühiskanalisatsioon (3 maja) ei ole 

ühendatud asula võrku, vaid nende heitveed juhitakse jõe kaldal asuvasse septikusse. 

Likvideerida tuleb kaks Pala tee ääres asuvat vana loomapidamishoonet. Oluline 

jõevee puhtuse seisukohast on kallaste ja jõe puhastamine võsast ning sissekukkunud 

puudest.  

 

Kõigi uute ehitusalade veevarustus ja heitveed tuleb ühendada asula võrku. Esimeses 

järjekorras tuleks asula heitvete võrku ühendada Veehoidla tänavate piirkond ning Jõe 

tänav elamurajoon.  

 

Puurkaevudel on üldjuhul 50-meetrine, vanematel kaevudel 30-meetrine ning 

puhastusseadmetel 200-meetrine sanitaarkaitsevöönd. Puurkaevude ning 
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puhastusseadmete kaitsevööndid tuleb haljastada. Tootmisobjektidel ei tohi 

sanitaarkaitsevöönd ulatuda elu- ja ühiskondlikesse tsoonidesse. 

 

Pirita jõel ja Paunküla veehoidlal koos kanaliga on 50-meetrine ehituskeeluvöönd, 

200 m laiune kalda vöönd ja 10-meetrine veekaitsevöönd. Pirita jõel on 4 m laiune 

kallasrada.  

 

AS Tallina Vesi poolt on koostatud Paunküla veehoidla sanitaarkaitseala projekt, 

millega kavatsetakse reguleerida veehoidla ja selle sanitaarkaitseala kasutamine, sh 

avalikuks tegevuseks. Paunküla hüdrosõlme töös peaks vältima vooluhulkade järske 

kõikumisi. 

 

Tuletõrjevesi saadakse veehoidlast ja jõest. 

 

 

 

9. MUINSUSKAITSE  
 

Ardus on järgmised muinsuskaitseobjektid: 

Nimi reg nr  

asulakoht 18538 

kiviaja kalmistu 18540 

kultusekivi 18541  

kultusekivi 18542 

 

Vastavalt Muinsuskaitseseadusele on muinsuskaitseobjekti kaitsevööndiks 50 m 

laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates. Ehitus- ja kaevetööd kaitsevööndis 

tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseinspektsiooniga. Arheoloogiamälestistel tuleb enne 

sügavmulla- ja ehitustöid loa taotleja tellimisel ja finantseerimisel läbi viia 

arheoloogilised uuringud. Tööde algusest teatada Muinsuskaitseinspektsioonile. 

Alused: MS 09.03.1994 (RT I 1994, 24, 391, RT I 1996, 49, 953); 

“Kultuurimälestiseks tunnistamine”, määrus nr 10, 30.08.1996 (RTL 1997, 5,27). 

 

 

 

10.  HALJASTUS JA HEAKORD 
 

Prügimajandus toimib vastavalt Kõue valla heakorra eeskirjadele. Prügikastide 

paigutus vajab korraldamist. Ardu on rohkete haljasaladega asula, kuid puudub 

märkimisväärne kõrghaljastus. Asula on tuultele avatud, mis annavad endast eriti 

märku põhjatuulte puhudes ning kestva hea ilma puhul Pala teelt tuleva tolmu näol 

(kagutuuled). Planeeringus on kavandatud mitmeid haljasvöönde, mis täidavad ka 

sanitaarkaitsevööndi funktsioone. Pala teest lõunas asuvas tööstuspiirkonnas paiknev 

elu-olu vajab väga tõsist tähelepanu ja korrastamist. Loomapidamine asulas võib 

toimuda vallavalitsuse loa alusel.  
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11.  ETTEPANEK MAAOMANDI VORMISTAMISEKS 
 

Maaomand tuleks vormistada alltoodu kohaselt. 

Riigi omand: 

 Tallinn-Tartu maantee lõik asula piires; 

 riigile kuuluvate hoonete ja rajatiste krundid. 

Valla omand: 

 asula tänavad-väljakud; 

 vallamaja krunt; 

 koolimaja koos spordiväljakuga; 

 lasteaia krunt; 

 haljasalad-puhkerajatised; 

 valla omandis olevate ehitiste krundid; 

 Paunküla veehoidla alune maa; 

 valla arenguks vajalik maareserv (perspektiivsed ehitusalad). 

Eraomand: 

 Kõik ülejäänud. 

 

Vajalik on Kõue valla, AS Tallinna Vesi ning veehoidla kaldal puhkerajatisi omavate 

isikute tihe koostöö, tagamaks veekaitse nõuete täitmise ning Paunküla veehoidla ja 

tema lähiümbruse kui puhkemaastiku mõistliku kasutamise.  

 

Järgnevate planeeringute käigus on soovituslik üle vaadata asula maaomandite 

(kinnistute) piirid, selgitamaks võimalikke munitsipaliseeritavaid asula osasid 

(eraomandis tänavad).  

 

 

12.  KRUNDIJAOTUS 
 

Käesoleva planeeringuga on esitatud põhimõtteline ettepanek krundipiiride 

määratlemiseks korterelamute piirkonnas. Määramisel on lähtutud elanike 

väljakujunenud maakasutusest ning liikumiseelistustest. Elamugruppi on kavandatud 

üks avalik jalgtee, mis ühendab keskust kooliga. Elanike liikumine ja sõidukite 

liikumine-parkimine peab toimuma krundiomanike kokkulepete kaudu (eespool on 

viidatud vajadusele koostada liikluskorralduse projekt) Asula ülejäänud osades 

täpsustatakse piirid läbi järgnevate detailplaneeringute või (tööstustsoonis) 

piirinaabrite omavaheliste kokkulepete kaudu. Siiski on ka tööstustsoonis soovitatav 

määrata krundijaotus läbi detailplaneeringu (võimalike põimunud liikumisteede ja 

läbivate tehnovõrkude tõttu).   

 

Aadresskohtade määramine peab toimuma vastavalt “Kohanimede määramise korrale 

Kõue vallas”. 

 

 

13.  KUJUNDUSE JA REKLAAMI PÕHIMÕTTELINE LAHENDUS 
 

Asula kujundus ja infoviidandus vajavad terviklahendust. Siduvad teemad peaksid 

olema Tallinn-Tartu maantee ja Paunküla puhkeala.   
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14.  ÜLDNÕUDED EHITAMISEKS 
 

Kogu asula on detailplaneeringu kohustusega ala. Erilisi nõudeid ei esitata. Asulat 

läbival Pirita jõel on 50-meetrine ehituskeeluvöönd. Korterelamuid asulasse ei 

planeerita. Uute hoonete lubatud maksimaalne korruste arv on 3. Soovitav on ehituslik 

mitmekesisus. Korterelamute piirkonnas on krundi piirete ehitamiseks nõutav 

vallavalitsuse luba.   
 

 

15.  TRASSITEENINDUS JA PAUNKÜLA PUHKEALA  
 

Tallinn-Tartu maanteega seoses on ettepanek puhke- ja peatuskohtade 

väljaehitamiseks erinevate liikumisviiside harrastajatele Rõõsa mäe, veehoidla 

bussipeatuse ja Silmsi baari juurde ning Ardusse. 

 
Paunküla puhkeala käesoleva töö mõistes on Paunküla veehoidla ja Paunküla 

maastikukaitseala koos nende lähema või kaugema ümbrusega ning väljub nii 

füüsilises (Paunküla maastikukaitseala ulatub Kose valda) kui mõjude mõttes Kõue 

valla piiridest.  
 

Puhkeala planeerimisel tuleks keskenduda: 

 olemasolevate peatus- ja puhkekohtade edasiarendamisele; 

 matkaradade rajamisele; 

 radadele peatuskohtade ehitamisele; 

 vaadete avamisele; 

 info- ja teeninduspunktide asutamisele-arendamisele (tahvlid-suunad-viidad); 

 peatuskohtades väiketeenuste pakkumisele. 
 

Rõõsa mäe alune peatus- ja puhkekoht tuleks välja ehitada kui: 

 parkla; 

 infopunkt; 

 peatuskoht; 

 ujumiskoht; 

 matkaradade stardikoht; 

 ööbimiskoht matkajatele. 

 

Matkaradasid tuleb välja ehitada erinevate marsruutidega ning nii suviseid kui 

talviseid. Vajalik on ehitada radadele peatuspaigad ning korraldada nende 

teenindamine. Matkaradade pikemad marsruudid tuleks lõpetada (või alustada sealt) 

Paunküla puhkebaasi ligiduses ja veehoidla bussipeatuse juures (Muti puhkekoht). 

Muti puhkekoht on Paunküla-Kiruvere matkaradadega seotud. Paunküla-Kiruvere 

matkarajad paiknevad samanimeliste veekogude vahelisel alal ning veehoidla 

lähiümbruses.  

 

Paunküla veehoidla Ardu poolsel osal on kavandatud ujula väljaehitamine ning 

jalakäijate sild üle kanali.  

 

Olemasolevad suuremad puhkerajatised on otstarbekates kohtades ja võimaldavad 

korraldada üsnagi rahvarohkeid üritusi. Uusi objekte veehoidla kaldale ehitada ei ole 

ilmselt vajalik.  
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