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Lohkva kiilas Pajula tee 2 maaiiksuse detailplaneeringu algatamine ja liihteseisukohtade
kinnitamine

Volikogu liige, Aare Songe on esitanud Lohkva ktilas Pajula tee 2 maai.iksuse
detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku. Ettepaneku sisu on ehitusdiguse
miiiiramine maa-alale laseaia raj amiseks.
Planeeritav ala suurusega 31 266 m2 asub Luunja valla Lohkva kiila ja Tartu linna piiril
R66mu-Viira tee, Jaama tdnava, Rahumiie kalmistu ja triikikoja Greif territooriumi vahelisel
maa-alal.
Pajula tee 2 (kat. tunnus: 4320I:001:1604) maai.iksus on osaliselt looduslik Iage ala, osaliselt
metsamaa, valdavaks puuliigiks on arukask ja hall lepp, maakasutuse sihtotstarve on 100 %
iihiskondlike ehitiste maa.
Planeeringualale ulatuvad riigi maantee kaitsevdond, Tartu Rahumlie kalmistu kinnismiilestis
ja selle kaitsevocind ning tehnorajatiste kaitsevddndid, planeeringualale ulatub Jaama tn 207
kinnistust liihtuv tiiiendav mtira piiiisteautode sireenidega viiljas6itudest.
Vastavalt PlanS S I24 ldikele 8 tuleb kinnismiilestise vdi selle kaitsevoondis arvestada
detailplaneeringu koostamisel Muinsuskaitseametiga koosk6lastatud detailplaneeringu
muinsuskaitse eritingimusi. Muinsuskaitse eritingimustega tagatakse, et planeeritaval maa-alal
kavandatavad muudatused ei mdjutaks oluliselt muinsuskaitseala vdi kinnismiilestise s?iilimist
ega vaadeldavust.

Planeeringu koosseisus tuleb anda miira hinnang vastavalt keskkonnaministri miiiirusele
03.10.2016 nr 32,,Viilisdhus leviva miira piiramise eesmlirgil planeeringu koostamise kohta
esitatavad n6uded".
Luunja valla tildplaneeringu teemaplaneeringu "Tartu linna idapoolse ringtee
teemaplaneering" jiirgi on planeeringuala juhtfunktsiooniks sotsiaalmaa.
Aluseks vOttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 lg 1, Luunja valla planeerimisja ehitusmiiiiruse $ 4 lg 1 p 1, planeerimisseaduse $ 128 lg 1, Luunja valla i.ildplaneeringu
teemaplaneeringu "Tartu linna idapoolse ringtee teemaplaneering", Terviseameti kirja
3 | .05 .2017 m 9 .3 -l I 3368 j a planeerimis- j a keskkonnakomisj oni seisukoha

Vallavolikogu otsustab:

t. Algatada detailplaneeringu koostamine Lohkva kiilas Pajula tee 2 maai.iksusel

eesm?irgiga

kaaluda v6imalusi ehitusdiguse miiiiramiseks lasteaia raj amiseks.
2.

1

Kinnitada detailplaneeringu liihteseisukohad ja piir vastavalt lisale 1*. Juhul, kui planeeringu
koostamise kiiigus selgub vajadus avalike teede rajamiseks ja iimberehitamiseks, laiendatakse
planeeritavatmaa-ala selliselt, et planeering hdlmaks kogu tee ala.
Planeering tuleb koostada vastavalt Vabariigi valitsuse 06.10.2011 miiiirusele nr 131
,,Tervisekaitsenduded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele,
sisekliimale ia korrashoiule", rahvatervise seadusele ja atmosftiiiridhu kaitse seadusele.

4.

Vallavalitsusel korraldada detailplaneeringu algatamise otsusest vastavate
teadete ilmumine Ametlikes Teadaannetes, ajalehes Postimees, valla infolehes
Kodu Uudised ning Luunja valla veebilehel.

5.
6.

Otsusega saab tutvuda Luunja valla veebilehel www.luunja.ee ning
tddpiievadel Luunja vallavalitsuses, asukohaga Puiestee 14 Luunja alevik.
Otsus jdustub teatavaks tegemisest.

* Lohkva kiilas Pajulatee 2 maaiiksuse detailplaneeringu liihteseisukohad (5 lk)

RadZ Sauk
Volikogu esimees

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu
15. 06. 2017 .a otsuse nr 42 juurde

Lohkva kiilas Pajula tee2 maaiiksuse detailplaneeringu
liihteseisukohad
Liihteseisukohtade kehtivus: I 8 kuud

1. Planeeringu eesmflrk
Planeeringu eesmiirk on kaaluda vdimalusi ehitus6iguse miiiiramiseks lasteaia
rajamiseks.

2.

'

Andmed planeeringuala kohta
Pajula tee 2 (kat. tunnus: 43201:001 : 1 604) maatiksuse suurus on 3 1 266 mz . Maa-ala
on osaliselt looduslik lage ala, osaliselt metsamaa, valdavaks puuliigiks on arukask ja
hall lepp, maakasutuse sihtotstarve on 100 % iihiskondlike ehitiste maa. Juurdepii2is
toimub R66mu-Viira teelt.
Planeeringualale ulatuvad riigi maantee kaitsev<itind, Tartu Rahumiie kalmistu
kinnismiilestis ja selle kaitsev<i<jnd ning tehnorajatiste kaitsev<i<indid.
Vajadusel kaasatakse liihialana planeeringusse maa-ala, mis on vajalik avalike teede
raj amiseks j a

3.

iimberehitamiseks.

Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja projektid

Luunj a valla iildplaneering;

Luunja valla iildplaneeringu teemaplaneering ,,"Tartu
teemaplaneering"
Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekt;
Farmeri kinnistu detailplaneering;
Liini kinnistu detailplaneering.
Pajula tee 1 (endFarmeri) maatiksuse osaala ning Linna
Gaasimaja tee 15) maatiksuste ja liihiala detailplaneering;
Paj ula maaiiksuse detailplaneering.

linna idapoolse

ja

ringtee

Tuuleaasa tee 15(end

4. N6utavad geodeetilised alusplaanid

Teostada planeeritava maa-ala geodeetiline m66distus M 1:500 vastavalt MKM
mlilirusele 14.04.2016 m 34,,Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmd6distamisele
esitatavad n6uded". Geodeetiline alusplaan tuleb koosk6lastada v6rguvaldajate poolt
j a registreerida Tartu geoarhiivis.

5. Nduded

koostatavale planeeringule

Planeeringuga esitada:

5.1.
5.2.

Planeeringualaasukoht;

Olemasolevaolukorraiseloomustus

Esitada kinnistute piirid, aadressid ja maakasutuse sihtotstarbed viihemalt 40 m
ulatuses viiljapool planeeringuala; diguslikul alusel piistitatud hooned; seadusjiirgsed
kitsendused ja ulatus, senised kokkulepped maakasutuse kitsendamise kohta ning
kitsendust pdhjustavad objektid; planeeritavale maa-alale jiidvate teede nimed;
olemasolevad tehnovdrgud, olemasolevad iiksikud puud, mets kdlvikuna, olemasolevat
olukorda iseloomustavad muud andmed.

5.3.

Planeeringuala ja selle mdjuala analiitis

Olemasolev ja planeeritud liiklusskeem, juurdepdiisud kruntidele, s6iduteed ja
jalakLijateljalgratturite liikumissuunad; kontaktvddndi kinnistute funktsioon,
struktuur, hoonestuse paiknemise, ttiiibi ja mahu ning ehitusjoonte i.ilevaade, muu
vajalik informatsioon. Siduda planeeringulahendus kontaktalas paiknevate teiste
planeeringute j a teeproj ektide lahendustega.

Tekstis esitada planeeringuala ja selle mdjuala analtiiisil pdhinevad jiireldused ja
ruumilise arengu eesmiirgid, nende saavutamiseks valitud planeeringulahenduse
kirjeldus ning valiku p6hj endused.

5.4.

Krundiehitusdigus

Maa-ala kruntideks jagamist ette ei niihta, va vajadusel teede ja tehnorajatiste maaalade kruntimine. Krundi kasutamise sihtotstarve - teadus-, haridus- ia lasteasutuse
maa.

ja n6ukogu

direktiivist 2010/3llEL hoonete energiat6hususe
kohta tulenevalt peavad alates 1. jaanuarist 2019 kdik uued ja oluliselt
rekonstrueeritavad avaliku sektori hooned vastama liginullenergiahoone nduetele.
Lasteaia hoone tuleb vastavalt Majandus- ja taristuministri 03.06.2015 m?iiirusele nr
55 ,,Hoone energiat6hususe miinimumnduded" kavandada liginullenergia hoonena.
Euroopa Parlamendi

Hoonete suurim lubatud arv krundil on 3 ja lubatud komrselisus kuni 2 maapealset
komrst ja I maa-alune komrs. Lubatav hoonestusala, uute hoonete asukoht, suurim
lubatud ehitisealune pindala ja absoluutkdrgus mdarata planeeringuga arvestades
muinsuskaitse eritingimusi, W 06.10.2011 miiiirust nr 131 ,,Tervisekaitsenduded
koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja
korrashoiule" ja Majandus- ja taristuministri 03.06.2015 mii2irust nr 55 ,,Hoone
energiat6hususe miinimumnduded". Maaruta lubatud ehitise kasutamise otstarve
vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 miiiirusele nr 51 ,,Ehitise
kasutamise otstarvete loetelu": 12631 Koolieelne lasteasutus (lastesdim, -aed,
piievakodu, lasteaed-al gkool), 12623 Raamatuko gu.

5.5.

Liikluskonaldusepdhimdtted

Juurdepiiiisud planeeringualale planeerida R66mu-Viira teelt. Liikluskonaldus
pdhim6tted maantee kaitsevddndis lahendada koost66s Maanteeametiga. Lahendada
eraldi jalaktiijate, s6idukite ja lasteaeda teenindavate tehniliste s6idukite
juurdepiiiisud.

Hinnata kavandatavat liiklussageduse kasvu

ja

liikluskoosseisu, riigiteega
jalgteede
jalgratta-ja
ehitamise vajadust ja
vajadust,
i.imberehitamise
ristumiskohtade
jiitkuvust vliljapool planeeringuala, liiklusohutuse tagamiseks tiletuskohtade ehitamise
vajadust ning pakkuda viilja vastavad lahendused. Parkimine lahendada oma kinnistul
ning tee maal parkimist, sh manddverdamist mitte ette niiha.

5.6.

Hoone arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused

Arhitektuur peab plema kaasaegne ja kdrgetasemeline, keskkonna arhitektuurset
kvaliteeti parandav. Ehitiste vtilimus peab olema kaasaegne, moodne, visuaalselt
nauditav. Niiha ette hoone arhitektuurne liigendamine. Lubatud looduslikud
viimistlusmaterjalid, imiteerivad viimistlusmaterjalid on keelatud. Maarata lubatud
katusettitip ja-kalle. Maaratahoone +0.00 sidumine. Maaratanduded lasteaia maa-ala
piiramiseks. Kujad lahendada vastavalt normatiivdokumentidele koos viitega
seadusandlikule aktile.

5.7.

Haljastus ja heakord
Teostada planeeringualal asuva puistu dendroloogiline hindamine ja anda iilevaate
puistu iildisest seisundist ja siiilimise perspektiivist ning liihtuvalt sellest kohustuslik
siiilitatav kdrghaljastus, hoonestusala ja tehnilise infrastruktuuri paiknemise
vdimalused. Maarata tiiiendavalt kohustuslik rajatav k6rg- ja madalhaljastus.
Viihemalt 50 % lasteaia territooriumist nfia ette haljasala. Kavandada miingu- ja
puhkealad. Anda vertikaalplaneerimise pdhim6tted (maapinna k6rguse muutmine,
sademete vee rirajuhtimine jt), kindlustades sademevee mittevalgumise
k6rvalkinnistutele.

5.8.

Tehnovdrgud

Veevarustus, reoveekanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon lahendada
iihisvdrkude baasil koost<i<is AS-iga Tartu Veeviirk. Elektrivarustus lahendada
koost66s Elektrilevi OU-ga, sidevarustus lahendada vajadusele vastavalt koosttios
Telia Eesti AS-iga. Ktite on lubatud lahendada koostoos AS-iga Gaasiv6rgud
gaasikiitte baasil. Lubatud on ka maaktite. Lahendada tuletdrje veevarustus.

5.9.

Keskkonnatingimusedja muinsuskaitse

Vabariigi Valitsuse 06.10.2011. a miliiruse nr 131 ,,Tervisekaitsenduded koolieelse
lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule"
$ 3 1g 3 jrirgi peab lasteasutus asuma mdistlikul kaugusel ettevdtetest ja rajatistest, mis
saastavad 6hku, viihendavad insolatsiooni ning tekitavad miira. Lasteasutusega
piirnevad maanteed jatdnavad ei tohi tolmata.
Lasteaia maa-aIal tuleb tagada atmosfiiiiridhu kaitse seaduse $ 56 l6ike a ja $ 61 l6ike
1 alusel kehtestatud 16.T2.2016 keskkonnaministri miiiiruses nr 71 ,,Viilis6hus leviva
mtira normtasemed ja miirataseme m66tmise, miiiiramise ja hindamise meetodid"
esitatud norm-mtiratasemed.

Planeeringu koosseisus tuleb anda maanteest liihtuva mtira hinnang vastavalt
keskkonnaministri mii2irusele 03.10.2016 nr 32 ,,Viilisdhus leviva miira piiramise
eesmiirgil planeeringu ko o stami se kohta esitatavad nduded".
Maantee kaitsev<iondisse lasteaia hooneid

ja

Oueala mitte planeerida.

Kui liiklusest pdhjustatud mtiratase iiletab rahvatervise seaduses ja viilisdhu kaitse
seaduses ning nende alamaktides kehtestatud piirnorme tuleb kaaluda meetmete
rakendamist mtirataseme alandamiseks normtasemeni.
Planeeringu koostamise k[igus tuleb arvestada t2iiendava valju (impulss)mtiraga, mida
pdhjustavad ptiiisteautode sireenidega viiljasdidud Tartu linnas Jaama tn 207 asuvast
Piiiistekeskusest.

Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused esitada detailplaneeringu kaustas
eraldi peatiikina. Miilestise Tartu Rahumiie kalmistu (reg-nr 4310) kaitsevdond on
50 meetri laiune v<j<ind kalmistu viilispiirist. Sinna on keelatud rajada ehitisi ja
planeerida maakasutust, mis v6ib pdhjustada kalmistul miira, valla arvatud kalmistut
teenindav rajatis.
Lahendada heakonastus j a j iiiitmekiiitluse korraldamine.

5.10. Vajadusel
5.1

1

.

niiha ette servituutide miiiiramine.

Detailplaneeringu koosseisus esitatavad joonised

5.11.1. Situatsiooni skeem. M 1:5000
5.II.2. Olemasolev olukord M 1:500:

vM

1:10 000;

5.11.3. Planeeringuala mdjuala funktsionaalsete ja ehituslike seoste joonis
2000;
5.11.4. P6hijoonis M 1:500;
5.1 1.5. Planeeritud maakasutus ja kitsendused M 1 : 500;
5.1 1.6. Tehnovdrkude planeering M 1: 500.

M

1:

6. Planeeringu kooskdlastamine
Detailplaneering koosk6lastatakse valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid
kiisimusi detailplaneering kiisitleb: P?i6steamet, Terviseamet, Muinsuskaitseamet,
Maanteeamet.

Planeeringu tekstilises osas esitada kooskdlastuste/koostoo kokkuv6te, kus on
niiidatud, millisel jooniselilehektiljel kooskdlastus asub, kooskdlastatava instantsi
nimi ja kooskdlastuse kuuptiev, kehtir,rrsaeg, miirkused ning kooskdlastaja nimi ja
ametinimi. Kirj aga antud kooskdlastused esitada planeeringu lisades.

7. Planeeringu rakendamise
Maanteeamet

vdimalused

ei v6ta endale kohustusi

planeeringuga seotud rajatiste

viiljaehitamiseks.

Planeeringu realiseerumisel tuleb arvestada kultuuriviiiirtusega leidude ja
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku v6imalusega miilestise kaitsev<idndis ja
kaitsevdcindi vrilisel alal. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt ($$ 30-32, 443) on leidja
kohustatud tddd katkestama, jatma leiu leiukohta ning teatarna sellest
Muinsuskaitseametile.

8.

Detailplaneeringu vormistamine ja esitamine

Detailplaneering vormistada Siseministeeriumi poolt valja antud juhendmaterjali

2013" alusel (kiittesaadav:
leppemiirgid
https ://www. siseministeerium. eelruumilise-planeerimise-leppemargid-20 1 3 /.)
Detailplaneeringu vallale esitamine:
,,Ruumilise planeerimise

8.1.

DP eeln6u esitatakse pdhilahenduse liibivaatamiseks ja ltihteseisukohtadele
vastavuse kontrollimiseks paberkandjal (tiks (1) eksemplari) ja digitaalselt
(tiks (1) eksemplar, formaat pdfja dgn vdi dwg*);

8.2. DP eelndu planeeringu

kooskdlastamise korraldamiseks esitatakse
Vallavalitsusele digitaalselt (iiks (1) eksemplar, formaat pdfja dgn vdi dwg*);

eelndu esitatakse planeeringu vastuvdtmise ja avalikustamise
korraldamiseks Vallavalitsusele paberkandjal (kaks (2) eksemplari) ja
digitaalselt (iiks (1) eksemplar, formaat pdfja dgn vdi dwg*).
8.4. Vajadusel esitatakse DP eelndu planeeringu tiiiendava kooskOlastamise ja
avalikustamise korraldamiseks Vallavalitsusele paberkandjal (kaks (2)
eksemplari) ja digitaalselt (iiks (1) eksemplar, formaat pdfja dgn vdi dwg*).

8.3. DP

8.5. DP

esitatakse selle kehtestamise korraldamiseks Vallavalitsusele
paberkandjal (neli (4) eksemplari arhiivimaterjalide hoiustamise nduete
kohaselt) ja digitaalselt (tiks (1) eksemplar, formaat pdfja dgn v6i dwg*)

* koordinaadid L-EST

si.isteemis

Joonis 1. Planeeritava ala piir (Maa-amet)

