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Seisukoht Sirgu külas Akki maaüksuse
detailplaneeringu KSH algatamata jätmise
otsuse eelnõule ja ettepanekud planeeringu
lähteseisukohtadele

Lp Evelin Karjus

Põllumajandusamet tutvus Teie poolt esitatud Luunja vallavolikogu otsuse eelnõuga „Sirgu külas
Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ ning Adepte Ekspert OÜ poolt 2019 a
koostatud tööga „Luunja vallas Sirgu külas Akki kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise eelhinnang“.
Detailplaneeringuga soovitakse  maatulundusmaa sihtotstarbega Akki kinnistu jagada viieks
krundiks millest kolm on kavandatud elamumaa sihtotstarbega, üks transpordimaa sihtotstarbega ja
üks maatulundusmaa sihtotstarbega.
Akki kinnistu paikneb maaparandussüsteemi ehitise Sirgu 2102360010240/001 maa-alal.
Maaparandussüsteem on rajatud 1977.a liigniiske põllumaa kuivendamiseks.

Põllumajandusamet nõustub KSH eelhinnanguga ning ei pea KSH algatamist vajalikuks. 

Täiendavalt esitab Põllumajandusamet Akki kinnistu detailplaneeringu kohta alljärgnevad
seisukohad ja tingimused:

1. Et oleks tagatud maaparandussüsteemi ehitise Sirgu 2102360010240/001 edasine toimimimine
ka peale detailplaneeringus kavandatava tegevuse elluviimist, arvestada planeeringu koostamisel
Maaparandusseaduse §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53 ja §54 tulenevate nõuete ja piirangutega.
Detailplaneeringus seletuskirjas kajastada info olemasoleva maaparandussüsteemi ehitise kohta
ning esitada planeeritavast võimalikust ehitustegevusest tingitud meetmed maaparandussüsteemi
edasiseks nõuetekohaseks toimimiseks.

2. Planeeringu aluseks olevale geodeetilisele alusplaanile kanda olemasoleva maaparandussüsteemi
elemendid. Maaparandussüsteemi teostusjooniste väljastamiseks pöörduda Põllumajandusameti Ida
regiooni Tartu esindusse aadressil Tartu, Tähe 4 või tartu@pma.agri.ee. Koostatud geodeetiline
alusplaan esitada kinnitamiseks Põllumajandusametile.
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3. Maakasutust maaparandussüsteemi maa-alal reguleerib maaparandusseaduse §51.  Arvestades
asjaolu, et planeeringus nähakse ette maatulundusmaa sihtotstarbe muutmist (planeeringu kavatsus
krundid 1, 3, 4 ja 5), siis vastavalt maaparandusseaduse §51 lõige 4 kohaselt loetakse planeeringu
eluviimisel maaparandussüsteemi kasutusotstarve nendel kinnisasjadel lõppenuks. Akki kinnistu
lõunaservas (planeeringu kavatsus krundid 2 ja 4)  paikneb kollektoreesvool, mis kogub kokku
naaberkinnistute Tammetõru (katastritunnus 43201:002:0375), Haavalehe (katastritunnus
43201:002:0092), Kaspre (katastritunnus 43201:002:0339), Männi (katastritunnus
43201:002:0036), Aljaku  (katastritunnus 43201:002:0365) ja Päikese  (katastritunnus
43201:002:0194) drenaažisüsteemidest tuleva vee ja juhib selle läbi Kasepõllu kinnistu
(katastritunnus 43201:002:0037) Akimetsa kraavi. Põllumajandusameti tingimus
detailplaneeringule on, et Akki kinnistul paiknev kollektoreesvool peab jääma toimima koos
naaberkinnistutel paikneva reguleeriva võrgu osaga (maaparandusseaduse §51 lõige 5 punkt 2).
Vastavalt maaeluministri määrusele 10.12.2018 nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja
kaitsevööndis tegutsemise kord“ §2 lõige 5 ulatub kollektoreesvoolu kaitsevöönd kollektori
telgjoonest mõlemale poole kümne meetri (10 m) kaugusele. Põllumajandusameti tingimus on, et
mitte planeerida nimetatud kollektoreesvoolu kaitsevööndisse (planeeringu kavatsus krunt 4)
ehitisi, rajatisi ega istandust. 

4.Detailplaneering kooskõlastada Põllumajandusametiga
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