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Luunja valla Veibri kiilas asuvate Andrese ja Lillevlilja tee 20
maaiiksuste ala iildplaneeringu osaline kehtestamine
Luunja valla iildplaneering kehtestati Luunja Vallavolikogu 26. juuni 2008. a miiiirusega nr 81. Eelnimetatud miiiiruse tiihistamiseks Veibri ktilas asuvate Andrese ja Lillev6lja tee 20
maatiksuste osas esitas Eeli Liiiine kaebuse Tartu Halduskohtusse. Luunja Vallavolikogu
tunnistas 19. veebruari 2009. a mtiiirusega nr 9 olulise menetlustoimingu riklcumise tdttu
Vallavolikogu 26. juuni 2008. a miiiiruse nr 8-1 Andrese ja Lillevtilja tee 20 maaiiksuste osas
kehtetuks.
Luunja Vallavolikogu vdttis 24. septembi2009. a otsusega nr 53 vastu valla tildplaneeringu
Andrese ja Lilleviilja tee 20 maaiiksuste osas. Planeeringu avalik viiljapanek toimus 2. kuni
30. novembrini 2009. a, mille kiiigus esitasid kohalikud elanikud vastuvditeid ja ettepanekuid.
22. detsembril 2009. a saatis vallavalitsus vastused vastuviiidetele ja ettepanekutele. 6.
jaanuaril 2010. a toimus avalik arutelu. 9. miirtsil 2012. a saatis vallavalitsus planeeringu
jtirelevalve teostamiseks Tartu maavanemaleo kes tegi 19. veebruaril 2013. a ettepaneku
kehtestada planeering vastuvdetud kujul.
Luunja Vallavolikogu kehtestas 28. miirtsi 2013. a miiiirusega nr 30 Veibri kiilas Andrese ja
Lillevtilja tee 20 maatiksuste ala iildplaneeringu. Sellega t?iiendati valla tildplaneeringut ja
muudeti Andrese katastriiiksus elamumaaks. Kinnistu koosseisu kuuluv metsamaa arvati viilja
kaitstavate metsamaade nimekirjast. Lillevtilja tee 20 katastriiiksuse funktsiooniks miiiirati
reserveerifud elamumaa 50o/o, iildmaa 50%.

mail 2013. a esitasid T.Laas, A.Kulbin ja A.Ustav Tartu Halduskohtule kaebuse 28. miirtsi
2013. a miiiiruse nr 30 tiihistamiseks. Kaebuse motiivide kohaselt on miiiirus digusvastane,
kuna selles puuduvad motiivid.
13.

Luunja Vallavolikogu tunnistas 15. augusti 2013. a miiiirusega w 46 volikogu 28. m?irtsi
2013. a miiiiruse nr 30 kehtetuks, kuna miiiirus ei vastanud HMS $ 54 ja 56 nduetele, mille
t6ttu oli miiiirus digusvastane, m?iiiruses puudusid motiivid nittg neid ei olnud lisatud
m?iiirusele ka eraldi dokumendina.
19. detsembri 2013. a vaideotsusega nr 80 rahuldas Luunja Vallavolikogu E. Laiine vaide
osas, milles n6uti Andrese ja Lilleviilja tee 20 iildplaneeringu kohta haldusakti vastuvdtmist.
Vaie j iieti rahuldam ata 15 . august i 2013 . a miiiiruse nr 46 kehtetuks tunnistamise ndudes.

E. L?iiine esitas Tartu Halduskohtule kaebuse Luunja Vallavolikogu 15. augusti 2013. a
m2iiiruse nr 46 ja 19. detsembri 2013. a vaideotsuse nr 80 tiihistamiseks vdi volikogu
kohustamiseks kehtestama Andrese ja Lillevtilja tee 20 maaiiksuste ala tildplaneeringu.

jattis kaebuse

tiihistamisn6ude osas ratruldamata ia kohustab Luunja
Vallavolikogu tegema uue otsuse Andrese ja Lilleviilja tee 20 maaiiksuste ala tildplaneeringu
kehtestamise kohta hiljemalt 1. miirtsiks 2017 . a.

Riigikohus

Andrese

ja Lilleviilja tee 20 maatiksuste ala iildplaneeringu avaliku viiljapaneku ajal esitasid

kirjalikke vastuviiiteid kohalikud elanikud. Vastuvditeks iildplaneeringule oli mittendustumine
Lillevdlja tee 20 maaiiksusele elamumaa juhtotstarbe miiiiramisega. Vastuviiite pdhjenduseks
oli vajadus vaba aja veetmiseks ja miinguvAljaku rajamiseks, samuti maa-ala kasutamiseks
kokkuktiimise kohana.

Andrese maatiksuse osas ei esitatud Andrese ja Lilleviilja tee 20 maaiiksuste ala
iildplaneeringule kirjalikke vastuviiiteid. Kuna Andrese maaiiksuste osas planeeringu vaidlusi
iileval ei ole. saab Andrese ja Lillevtilja tee 20 maaiiksuste ala iildplaneeringu endise Andrese
(.43201 :003:01 56). praeguste Andrese (.43201 :001 : 1250). Lilleviilja tee L I (.43201 :001 : 125 I ).
Lillevfllja tee l4a (43201:003:0165). Nurmenuku tee 1 (.43201:001:1240. Nurmenuku tee 2
(.43201 :001 :1241).

Nurmenuku tee 3 (.43201 :001 :1245). Nurmenuku tee 4 (43201 :001 :1242).
Nurmenuku tee 5 (43201:001:1244). Nurmenuku tee 6 (43201:001:1243). Kiiokinga tee 2
(43201:001:1247). Kiiokinga tee 4 (43201:001 :1248). Kiiokinga tee 6 (43201 :001 :1249)
maaiiksuse osas kehtestada vastuvdetud kujul.

Riigikohtu otsuses asjas 3-3-l -23-16 on cieldud, et selles asjas ei ole uus kaasamine vajalik,
kui volikogus hiifiletusele pandava planeeringu pdhilahendus ei muutu vdrreldes varasemaga.
Endise Andrese maaiiksuse maa-ala juhtfunktsiooniks on Andrese ja Lilleviilja tee 20
maaiiksuste ala iildplaneeringuga mtiiiratud elamumaa. Andrese maaiiksuse ala on miiiiratud
detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks, kus edasine krundijaotus, iildkasutatavate
alade vajadus, suurus ja asukoht, taristu jm lahendatakse detailplaneeringuga.
Vastavalt Andrese ja Lilleviilja tee 20 maaiiksuste ala tildplaneeringule kantakse Luunja valla
iildplaneeringusse sisse jiirgnevad tiiiendused endist Andrese maaiiksust puudutavas osas:

Seletuskirja punkti 1 tiiiendatakse ja selle l6ppu lisatakse: Luunja valla tildplaneering
kehtestati Luunja Vallavolikogu 26. juuni 2008. a miiiirusega nr 8-1. Vallavolikogu 26. juuni
2008. a miiiirus nr 8-l turnistati kehtetuks Veibri kiilas asuvate Andrese (katastritunnusega
43201:003:0156) ja Lilleviilja tee 20 (katastritunnusega 43201:003:0131) maatiksuste osas.
Tagamaks kogu valla osas Oldplaneeringu kehtestamine menetleti eraldi valla osa kiisitlevat
planeeringut: Luunja valla Veibri kiilas asuvate Andrese ja Lilleviilja tee 20 maaiiksuste ala
iildplaneering. Uldplaneeringu lahendus endise Andrese maatiksuse, praeguste Andrese
(43201:001:1250), Lilleviilja tee Ll (43201:001:1251), Lilleviilja tee l4a (43201:003:0165),
Nurmenuku tee I (43201:001:1246), Nurmenuku tee 2 (43201:001:1241), Nurmenuku tee 3
(43201:001:1245), Nurmenuku tee 4 (43201:001:1242), Nurmenuku tee 5 (43201:001:1244),
Nurmenuku tee 6 (43201:001:1243), Ktiokinga tee 2 (43201:001 :1247), Kiiokinga tee 4
(43201:001:1248), K6okinga tee 6 (43201:001:1249) maaiiksuste osas on kantud Luunja valla
iildplaneeringusse.
Seletuskirja punktis 27 toodud lisade loetellu lisatakse lisa nr 3: Luunja valla Veibri ktilas
asuvate Andrese ja Lillevdlja tee 20 maatiksuste ala iildplaneering koos kiiesoleva mtiiirusega.
Ttiiendatakse iildplaneeringu kaarte nr I , 2 ja 3, kuhu viiakse sisse j?irgnevad parandused:
endise Andrese katastritiksuse maakasufus muudetakse elamumaaks ning arvatakse kinnisfu
koosseisu kuuluv metsamaa vfllja kaitsvate metsamaade nimekirjast.

Lilleviilia tee 20 maaiiksuse

osas minnakse kahe alternatiivse planeerineulahenduseea tagasi

avaliku vfllj apanku menetlusetappi.
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kohaselt miiiirab haldusmenetluse tiksikasjad haldusorgan kaalutlusdiguse
seadus vdi mii2iruse vdi miiflrusega ei ole siitetatud teisiti. Seega on eelkdige

planeeringumenetluse konaldaja kohustus kaalutleda, kuidas menetlus liibi viiakse. Luunja
vald on m66nnud, et kehtestas Andrese ja Lilleviilja tee 20 maaiiksuste ala Oldplaneeringu
2013. a kevadel liibimdtlematult. Piisava pdhjalikkusega ei kaalutud erinevaid iildplaneeringu
lalrendusi. Luunja Vallavolikogu 28. juuni 2001. a otsusega nr 6-14 kehtestati Andrese
maatiksuse detailplaneering, planeeringualale jiiAb ka praegune Lillevdlja tee 20 maaiiksus.
Detailplaneeringuga niihti Lilleviilja tee 20 maaiiksuse sihtotstarbeks ette iildmaa. 2008. a
suvel vastu vdetud Luunja valla iildplaneeringus
Lillevfllja tee 20 maaiiksuse
juhtfunktsiooniks miiiiratud iildmaa. Lillevtilja tee 20 katastriiiksuse funktsiooni muutmisel
50% elamumaaks
50% iildmaaks ei kaalutletud k6iki asjaolusid iihe vdi teise variandi
kasuks. Riigikohtu otsuses asjas 3-3-l-23-16 on j6utud jiireldusele, et tegemist ei olnud miue
ainult pdhjendamisveaga, vaid ka sisulise ja olulise kaalumisveaga. Riigikohtu otsuses on
6e1dud, et viiltida ei saa, et korrelctse kaalumise ja pdtrjendamise korral oleks volikogu 2013. a
kevadel teinud iildplaneeringu kohta teistsugune otsuse.
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Lillevdlja tee 20 maaiiksuse osas on tildplaneeringu menetluses enne ldppotsuse tegemist
kavas jiirgmised planeerimisseadusest tulenevad toimingud: planeeringu dokumentatsiooni
kaasajastamineo avaliku vdljapaneku korraldamine ja sellest teavitamine, avalik vtiljapanek,
avalik arutelu, planeeringu esitamine j?irelevalveks. Eelnimetatud menetlustoimingute
eeldatav tiihtaeg on 1. august 2017 . a.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6lg 1, $ 22 lg I p 31, ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse rakendamise seaduse $ 1 lg 1, kuni 30.06.2015 kehtinud
planeerimisseaduse $ 24 lg 3 ja $ 25 lg 4, 5 ja 7 , Luunja valla planeerimis- ja ehitusmiiiiruse $
4 lg 1 p 1, Luunja Vallavolikogu 26. juuni 2008. a miiiiruse nr 8-l ,,Luunja valla
tildplaneeringu kehtestamine" ja Tartu Maavalitsuse kirja 19.02.2013. a nr 7-5-6/318-2
,,Andrese j a Lilleviilj a tee 20 iildplaneeringu j iirelevalveo' alusel
$ 1. Kehtestada Luunja valla Veibri ktilas asuvate Andrese ja Lilleviilja tee 20 maaiiksuste ala
iildplaneering vastavalt lisale 1* endise Andrese maaiiksuse, praeguste Andrese
(43201:001:1250), Lillevtilja tee Ll (43201:001 :1251), Lillevafa Ee l4a (43201:003:0165),
Nurmenuku tee I (43201:001:1246), Nurmenuku tee 2 (43201:001 :1241), Nurmenuku tee 3
(43201:001:1245), Nurmenuku tee 4 (43201:001:1242), Nurmemrku tee 5 (43201:001:1244),
Nurmentrku tee 6 (43201:001 :1243), K?iokinga tee 2 (43201:001 :1247), Kiiokinga tee 4
(43201:001 :1248), K6okinga tee 6 (43201:001 :1249) maaiiksuste osas.
$ 2.

Lillevtilja tee20 maaiiksuse osas jatkatatildplaneeringu menetlust.

$ 3. MA:iruse jdustub kolmandal piieval piirast

Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa: 1. Luunja valla Veibri kiilas asuvate Andrese ja Lilleviilja tee 20 maaiiksuste ala
flldplaneering on k6ttesaadav Luurja vallavalitsuses ja Luunja valla kodulehekiiljel
http ://www. luunj

a.
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volikogu esimees

eelplaneerin gud/uld-j a-teemapianeerin gud.

