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Pilka kiilas Tammetdru maaiiksuse ja liihiala detailplaneeringu algatamine ja
Mhteseisukohtade kinnitamine
Taisto Piir on Luunja vallale esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks pilka
maaiiksuseleo eesmiirgiga elamukrundi - moodustamiseks ja
ehitus6i guse seadmi seks iiksikelamule j a abihoonetele.

ktilas Tammetdru

Luunja valla iildplaneeringu

(U)

kohaselt asub planeeritav ala tiheasustusalal.
Tiheasustusaladel saab vastavalt Up-le kruntimine ja uute hoonete ehitamine toimuda
vaid kehtestatud detailplaneeringute alusel.
Vastavalt UP-le iA6b planeeringuala jtidtmehoidla maajuhtfunktsiooniga maa-alale,
mis hdlmab kokku ca 5,3 ha suuruse ala, mis haarab .ttdurs. Pilka uruL biotiigid ja
neid iimbritseva maa-ala. Planeeringuala hdlmab kogu jiiiitmehoidla maa
juhtotstarbega alast ca 16 %. Vastavalt UP-le on trnt<tiionaalsel
tsoneerimisel
arvestuslik pdhisihtotstarbe osakaal viihemalt 75% kogu maakasutusest, seega ei ole
tegemist vastava maa-ala Uf-ga miiiiratud maakasufuse juhtotstarbe ulafusliku
muutmisa$&, mille puhul oleks vajalik kaaluda iildplaneeringu p6hilahenduse
muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu algatamist.
Vastavalt Luunja valla iihisveevtirgi ja - kanalisatsiooni arendamise kaval e 2012-2024
arendamise kava) on Pilka kanalisatsioonivdrk kavas rekonstrueerida ja rujada
uus reoveepuhasti. UVK arendamise kava ndeb ette rajatavale reoveepuhastile 100
meetrise kuja.

pVf

Vastavalt Vabariigi Valitsus miiiirusele 16.05.2001 nr l7l ,,Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsendudedro' on kinnise vdi maa-aluse viiikepuhasti, mille projekteeritud
reostuskoonnus on 300-1999 ie, ndutav kuja 35-50 m. Vastavalt eelnimetatud
miiiirusele on kuja kanalisatsiooniehitiste, torustik vtilja arvatud, lubatud k6ige

viiiksem kaugus hoonest, joogivee salv- vdi puurkaevust ning muuks kui
joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust. Kuja .rlutor sdltub ttipsfmalt
suublaks
olevast pinnasest ja selle omadustesto reoveepuhasti projekteeritud reosfuskoormusest,
reovee puhastamise ja reoveesette t0<itlemise viisist ning reoveepumplasse juhitava
reovee vooluhulgast.
Eeltoodust liihtuvalt puudub vajadus piirata kavandatava reoveepuhasti naabruses
maakasutust sellise rangusega, mis ei vdimalda Tammetdru kinnistule hooneid rajada.
Planeeringualale on vajalik tagada olemasoleva iihiskanalisatsioonitorustiku stiilimine
ja rekonstrueerimine ja maaratasellele servituudi vajadus.

Planeeringualal
veetorustikule.

on vajalik

reserveerida maa-ala perspektiivsele iihisveevtirgi

Planeeringualale on vajalik tagada juurdepiiiis Pilka teelt (teeregistri
liitumine iihisveeviirgi j a -kanalisatsiooniga.

nr

4320039)

ja

Aluseks vdttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 619 1o Luunja valla
planeerimis- ja ehitusmliiiruse $ 4lg 1 p 1, planeerimisseaduse g 128 lg l, g i:O tg t
ja $ 13 I lg 2 ja detailplaneeringu algatamise taotluse t7 .06.2016 nr 7 -211067
Vallavolikogu otsustab

l.
2.
3.

:

Algatada Pilka ktilas Tammetdru maaiiksuse ja ltihiala detailplaneeringu
koostamine eesmiirgiga kaaluda vdimalust planeeritavale maa-alile
elamukrundi moodustamiseks ning ehitusdiguse seadmiseks iiksikelamule ja
abihoonetele.
Kinnitada detailplaneeringu lEihteseisukohad ja piir vastavalt lisale l.
Planeeringu koostamise algatamisega ei kaasne vallale kohustust avalikuks
kasutamiseks ette niihtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse,
viilisvalgustuse
tehnorajatiste viiljaehitamiseks/rekonstrueerimiseks vdi
vastavate kulude kandmiseks. Detailplaneeringuga kavandatava ehitusdiguse
realiseerimiseks vajalike krundiviiliste taristute rajamise vdi iimberehituse
mdistlikud kulud detailplaneeringuga miiiiratavates malrtudes kannab
planeeringuala kinnistu igakordne omanik.
Vallavalitsusel konaldada detailplaneeringu algatamise otsusest vastavate
teadete ilmumine Ametlikes Teadaannetes, ajalehes Postimees, valla infolehes
Kodu Uudised nittg Luunja valla veebilehel.
Otsusega saab tutvuda Luunja valla veebilehel www.luunja.ee ning
t<i6p[evadel Luunja vallavalitsuses, asukohaga Puieste e 14 Luunja alevik.
Otsus jdustub teatavaks tegemisest.

ja

4.
5.
6.

Lisa l: Tammetdru maaiiksuse detailplaneeringu l?ihteseisukohad (6 lk)

RadZ Sauk
Volikogu esimees

Lisa I
Luunja Vallavolikogu 30.06. 2016. a
otsuse nr 45 juurde
Tammetoru maaiiksuse ja liihiala detailplaneeringu
lSihteseisukohad

Liihteseisukohtade kehtivus: I 8 kuud

1.

Detailplaneeringu koostamine
Planeeringu koostamiseks ja finantseerimiseks sdlmitakse haldusleping, milles
fikseeritakse poolte kohustused detailplaneeringu koostamisel ja- koostamise
ralrastamisel. Tulenevalt planeerimisseadusest $ 4lg 5 koostoimes
S O p l0 v6ib
planeeringut koostada geograafia" arhitektuuri vdi maastikuarhiGktuuri eriala
magistritasemele vastava kdrgharidusega vdi vastutava spetsialisti taseme
kutsetunnistusega isik vdi isik, kellele on antud ruumilise keskkonna planeerija kutse.

2. Planeeringu eesmlirk
Planeeringu eesmiirk on kaaluda vdimalust planeeritavale maa-alale elamtrkrundi
moodustamiseks ning ehitusdiguse seadmiseks tiksikelamule j a abihoonetele.
3. Andmed planeeringuala kohta
Tammetdru, katastritunnus: 43201:002:0204, maakasutuse sihtotstarve 100%
maafulnndusmaa, pindala 8232 m2.

4.

Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid

Luunj a valla iildplaneering

;

Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asusfust j a maakasutust
suunavad keskkonnatingimusedoo.

5. Olemasolevad geodeetilised alusplaanid
Puuduvad.
6.

N6uded koostatavale planeeringule
Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks vdtta digitaalselt md6distatud
geodeetiline alusplaan tiipsusastnega M 1:500, kus on esitatud andmed
koostaja kohta (firma nimi, litsentsi nr, t60 nr) ja mdodistamise aeg.
Detailplaneering koostada kuni
aastat vanale alusplaanile, mis on
koosk6lastatud vdrguvaldajate poolt ja esitatud Hbi Tartu geoarhiivi.
Planeeringugaesitada:
6.2.1. Planeeringuala asukoht;
6.2.2. Olemasoleva olukorra iseloomustus: esitada kinnistute piirid, aadressid ja

6.1.

2

6,2.

maakasutuse sihtotstarbed viihemalt 40 m ulatuses veiljapo-ol
planeeringuala; diguslikul alusel piistitatud hooned; seadusj-iirgsed
kitsendused ia ulatus, senised kokkulepped maakasutuse kitsendamise

kohta ning kitsendust pdhjustavad objektid; planeeritav ale maa-alale jiiiivate
teede nimed; olemasolevad tehnov6rgud, olemasolevad puud, olemasolevat
olukorda iseloomustavad muud andmed.
6.2-3. Planeeringuala
selle mdjuala analiitis: olemasolev ja planeeritud
liiklusskeem, juurdepiiiisud kruntidele, s6iduteed j a j alakiiij atelj algratftsite

ia

liikumissuunad; kontaktvddndi kinnistute struktuur,

hoonestuse

paiknemise, tiiiibi ja mahu ning ehitusjoonte tilevaade, muu vajalik
informatsioon.
6.2.4. Planeeringualaja selle m6juala analotisil pdhinevad jiireldused ja ruumilise
arengu eesmiirgid, nende saavutamiseks valitud planeeringulahenduse
kirjeldus ning valiku pdtrj endused.
6.2.5. Krundi ehitusdigus (esitada pdhijoonisel tabeli kujul):
Planeeritud hoonestusala tuleb kavandada olemasolevast biotiigist
viihemalt 50 m kaugusele;
6.2.5.1. lubatud krundi kasutamise sihtotstarbed: iiksikelamu maa;
6.2.5.2. hoonete suurim lubatud arv krundil: kuni 3;
6.2.5.3. hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala: kuni 300 m2;
6.2.5.4. hoonete suurim lubatud k6rgus: pdhihoone kuni 8 m, abihoone kuni 5
maapinnast.

6.2.6. Esitada liikluskorralduse p6him6tted;
6.2.6.1. miiiirata krundile p?idsu asukohad;
6.2.6.2. parkimine lahendada oma krundil;
6.2.6.3. miirkida iira teede avalikku kasutusse miiiiramise vajadus;

6.2.7.

Kujad lahendada vastavalt

normatiivdokumentidele koos viitega
seadusandlikule aktile.
6.2.8. Ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste miiiiramine:
6.2.8.1 . Miiiirata ltihtuvalt liihipiirkonna olemasolevast ja varemplaneeritud
hoonesfusest.
6.2.8.2. hoonete maapealne komrselisus: pdhihoonel l-2, abihoonel kuni l;
6.2.8.3. mtiiirata lubatavad viimistlusmaterjalid, mittelubatavad matkivad
materjalid;
6.2.8.4. mailratakatusekalle, harja suund ja materjal;
6.2.8.5. mailratahoone +0.00 sidumine;
6.2.8.6. mdilratapiirete materjal, kdrgus ja tiiiip;
6.2.9. Haljastuse ja heakorrastuse pdhimdtted:
6.2.9.1. Olemasolev elujduline ja vtiiirtuslik kdrghaljastus tuleb maksimaalselt
s?iilitada;
6 .2.9 .2. maarata krundi halj astat av ad osad, sh kdrghalj astus
;
6.2.9.3. anda vertikaalplaneerimise pdhimdtted (maapinna kdrguse muutmine,
sademete vee iiraj uhtimine j t), kindlustades sademevee mitteval gumise
kdrvalkinnistutele;
6.2.10. Tehnovdrkudele- ja rajatistele reserveeritavad maa-alad. Planeeringuga
anda planeeritud tehnovarustuse arvestuslikud p6hiniiit ajad ja
pdhimdtteline lahendus :
6.2.10. I . elektrivarustus;
6.2.10.2. veevarustus iihisveevtirgist, planeeringualal tuleb reserveerida maaala perspektiivsele tihi sveeviirgi veetorustikule ;
6.2.10.3. olemasolev iihiskanalisatsioonitorustik planeeringualal kuulub
siiilitamisele ja rekonstrueerimiele, reovee lahendus tuleb planeerida
iihiskanali satsiooni ;
6.2.10.4. tuletdrje veevarustus;
6.2.10.5. ktite;
6.2.10.6. sidevarustus;
6.2.11 . Keskkonnatingimusi tagavate nduete seadmine:
6.2.11 . 1 . j iiiitmektiitluse korraldamine;

6.2.11.2. Planeeritud hoonestusala tuleb kavandada olemasolevast biotiigist
viihemalt 50 m kaugusele;
6.2.11.3. vajadusel muud keskkonnatingimusi tagavad nduded: mdiirata
keskkonnatingimusi tagavad nduded reoveepuhasti kujas.
6.2.12. Servituutide miiiiramise vajadus, sundvddrandamise vdi sundvalduse
seadmise vajaduse miirkimine:
6.2.12.1. Olemasolevale iihiskanalisatsioonitorustikule
perspektiivsele
veetorustikule mdfrrata servifuudi seadmise vajadus torustiku
kaitsev<icindi ulatuses, kuid mitte viihem kui 4 m laiune.
6.2.13. Kuritegevuse riske viihendavad n6uded ja tingimused: lahendada vastavalt
Eesti Vabariigi standardile EVS 809-1 :2002.
6.2.14. Muud seadusest
teistest digusaktidest tulenevad kinnisomandi
kitsendused ning nende ulatus : vaj adusel miiinata planeeringuga.

ja

ja

6.2.15. Planeeringu kehtestamisest tulenevate vdimalike kahjude hiivitaja.
6.2.1 6. Planeeringu rakendamise v6imalused:

6.2.16.1. planeeringualal tuleb siiilitada tihiskanalisatsioonitorustik ja
reserveerida maa-ala perspektiivsele tihisveevtirgi veetorustikule ja
seada servituudi vajadused torustiku kaitsevcidndi ulatuses, kuid miffe

viihemkui4mlaiusena.
6.2.16.2. Planeeringualal tuleb maksimaalselt sailitada elujduline ja viiiirtuslik
kdrghaljastus.
6.2.16.3. Luunja vald ei vdta endale kohustust avalikuks kasutamiseks ette
niihtud tee ja sellega seonduvate rcjatiste, haljastuse, viilisvalgustuse ja
tehnorajatiste viiljaehitamiseks/ rekonstrueerimiseks vdi vastavate
kulude kandmiseks. Detailplaneeringuga kavandatava ehitusdiguse

realiseerimiseks vajalike krundiviiliste taristute rajamise v6i
iimberehituse mdistlikud kulud detailplaneeringuga m2iiiratavates
mahtudes kannab planeeringuala kinnistu igakordne omanik.

7.

Detailplaneeringu koosseisus esitatavad joonised
7.1. Situatsiooni skeeffio M 1:5000;
7.2. Olemasolev olukord vastavalt p. 6.2.2., M 1:500;
7.3. Planeeringuala mdjuala funktsionaalsete ja ehituslike seoste joonis
vastavaltp.6.2.3., M l: 2000;
7.4. Pdhijoonis vastavalt p. 6.2.4.- 6.2.9., M l: 500;
7.5. Planeeritud maakasutus ja kitsendused vastavalt p. 6.2.1.0-6.2.14., M 1:
7

500;
Tehnov6rkude planeering vastavalt p. 6.2.10.,

.6.

M

1: 500;

M66tkavad vdivad erineda n6utust tingimusel, et joonised oleks loetavad.

8.

Planeeringu juurde kuuluvad lisad
8.1 .
Luunja Vallavolikogu otsus detailplaneeringu algatamise ja
liihteseistrkohtade kiruritamise kohta (viiljavdtted ajalehest "Postimees"
o'Kodu
Uudised", Ametlikest Teadaannetest) ;
8.2. Detailplaneeringuliihteseisukohad;
8.3. Tehnilised eeltingimused tehnovdrgu valdajatelt;
8.4. Koost6o, koosk6lastused ja anramused;

8.5. Planeeringulahenduse mahuline illustratsioon;
8.6. Luunja Vallavalitsuse konaldus detailplaneeringu

vastuv6tmise ja avaliku
vdljapaneku kohta. (v?iljavdtted ajalehest "Postimees", *Kodu Uudised");
Kirjavahetus (kronoloogilises jtirjekonas) avalikul vdljapanekul laekrurud
anramustega;
Luunja Vallavalitsuse protokolliline otsus detailplaneeringule esitatud
arvamuste kohta (uhul kui aroamusi laekus);
Vajadusel detailplaneeringu avaliku anrtelu koosoleku protokoll;
8.10. Vajadusel detailplaneeringu heakskiit maavanema poolt;
8.1
Luunja Vallavolikogu otsus detailplaneeringu kehtestamise kohta
(vdljavdtted selle kohta ajalehest "Postimees'0, "Kodu Uudised"o Ametlikest
Teadaannetest);
8.12. Muud planeeringuga kaasnevad dokumendid.

8.7.

8.8.

8.9.
1.

' g. Koostiiti ja kaasamine planeeringu koostamisel
Planeeringu koostaja kaasab planeeringu koostamisse planeeritava maa-ala
kinnisasjade omanikud, Oiguslikul alusel maakasutajad, elanikud, naabrid ja teised
huvitatud isikud ning teeb koost66d maa-ala olemasolevate vdi kavandatavate
tehnovdrkude omanikega vdi valdaj atega.
0. Detailplaneeringu kooskdlastamine.
Detailplaneering tuleb koosk6lastada:
10.1
Lduna-Eesti PEiiistekeskus ega;
1

.

Kooskdlastusedlkoostd0 vdtta 2 eksemplarile vastavale joonisele ning tekstilised
kooskdlastused lisada planeeringu lisade kausta. Planeeringu tekstilises osas esitada
kooskdlastuste/koostdd kokkuvdte, kus on niiidatud, millisel joonisel/lehekiiljel

kooskdlastus asub, kooskdlastatava instantsi nimi ja kooskdlastuse kuupaiv,
kehtivus&aE, mtirkused ning kooskdlastaja nimi ja ametinimi.
I 1. Detailplaneeringu avalikustamine

Detailplaneeringu avaliku viiljapaneku ning vajadusel avaliku arutelu konaldab
Vallavalitsus. Avaliku valjapaneku ja arutelu aeg ja koht avalikustatakse valla
infolehes ,,Kodu Uudised", ajalehes "Postimeeso', Luunja valla veebilehel ja valla
vastava kiila avalikkusele avatud iildkasutatavas hoones v6i kohas.

vomistamine j a esitamine
Detailplaneering vormistada soovitavalt Siseministeeriumi poolt vilja antud
juhendmaterjali ,,Ruumilise planeerimise leppemiirgid 2013- alusel (kiittesaadav:
12. D etailplaneerin gu

https://www.siseministeerium.eelruumilise-planeerimise-leppemargid-2013/ .)

Lubatud/ keelatud ehitise kasutamise otstarbed miiiiratakse majandus- ja
taristuministri 02.06.2015 nr 51 alusel. Ennem planeeringu koostdd ja
kooskdlastamise ltibiviimist esitada planeeringu lahendus Luunja Vallavalitsusele
Itibivaatamiseks iihes eksemplaris paberkandjai ja digitaalselt .pdf ja dgn v6i dwg
failid. Detailplaneeringu projekt Vallavalitsusele koostdci ja koosk6lastamise ning
vastuvdtmise liibiviimiseks ning avalikuks viiljapanekuks ja aruteluks esitatakse kahei

ja

eksemplaris paberkandjal
elektroonilisel andmekandjal teksti, jooniste ja
planeeringulahenduse illustratsiooni .pdf failid. Ldplik detailplaneering esitada 4

eksemplaris arhiivimaterjalide hoiustamise nduete kohaselt ja elektroonilisel
andmakandjal kahes eksemplaris (tekstiosa doc - formaadis, joonised dgn v6i dwg-

formaadis ning m6lemad pdf formaadis, digitaalselt allkirjastatud kooskdlastused ja
koost6<i ddoc formaadis).
Liihteseisukohad koostas : Evelin Karj us

Joonis 1. Planeeritava ala piir (Maa-amet)

