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1.

Detailplaneeringu koostamine

Planeering tuleb koostada geograafta, arhrtektuuri

v6i maastikuarhitektuuri

eriala

magistritasemele vastava k6rgharidusega v6i vastutava spetsialisti taseme
kutsetunnistusega isiku poolt vdi isiku poolt, kellele on antud ruumilise keskkonna
planeerija kutse.

2.

Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid

Luunj a valla iildplaneering;

Silgo maatiksuse (43201:002:0064) ja lithiala detailplaneering (kehtestatud volikogu
otsusega 26.08.2010.

3.

am

34).

Ndutavad geodeetilised alusplaanid

Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks v6tta MKM miiiirtrsele 14.04.2016 nr 34
,,Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmdddistamisele esitatavad nduded" vastav
digitaalne geodeetiline alusplaan tiipsusastmega M 1:1000 vdi M 1 :500.
Detailplaneering koostada kuni 2 aastat vanale alusplaanile, mis on kooskdlastatud
vdrguvaldaj ate poolt j a registreeritud Tartu geoarhiivis.
Alusplaani vajadus puudub pdllumaa osas, kus ei kavandata planeeringuga muudatusi.
Orienteeruv alusplaani mbddistusala ulatus on kajastatud joonisel 1.

4.

Nduded planeeringule

Planeeringuga esitada:

4.1.
4.2.

Planeerinqualaasukoht
Olemasolevaolukorraiseloomustus

Esitada kinnistute piirid, aadressid ja maakasutuse sihtotstarbed vtihemalt 40 m
ulatuses viiljapool planeeringuala; diguslikul alusel ptstitatud hooned; seadusjiirgsed
kitsendused ja ulatus, senised kokkulepped maakasutuse kitsendamise kohta ning
kitsendust p6hjustavad objektid; planeeritavale maa-alale jiiiivate teede nimed;
olemasolevad tehnovdrgud. olemasolevad puud. olemasolevat olukorda iseloomustavad
muud andmed.

4.3.

Planeeringuala ja selle mdjuala analiiiis

ja planeeritud liiklusskeem, juurdepiiiisud kruntidele, sdiduteed ja
jalakLljateljalgratturite liikumissuunad; kontaktvoondi kinnistute struktuur,

Olemasolev

I

hoonestuse paiknemise, ttitibi ja mahu ning ehitusjoonte i.ilevaade. Siduda
planeeringulahendus kontaktalas paiknevate teiste planeeringute ja teeprojektide
lahendustega.

Seletuskirjas esitada planeeringuala ja selle mdjuala analtirisil p6hinevad jiireldused ja
ruumilise arengu eesmtirgid, nende saavutamiseks valitud planeeringulahenduse
kirj eldus ning valiku pdhj endused.

4.4.

Planeeringualakruntideks iaotamine

Tagada kruntimisel maatiikkide terviklikkus

ja

otstarbekas

kuju. Elamukrundi

minimaalsuurus on 5000 m'z.

4.5.

Krundihoonestusalamiiiiramine

Hoonestusalamaarata viiljapoole riigitee kaitsevrjondit, vajadusel miiiirata kohustuslik
ehitusjoon.

4.6.

Krundiehitusdigus

Krundi ehitusdigus esitada pdhijoonisel tabeli kujul:

4.6.1. lubatud krundi kasutamise sihtotstarbed: iiksikelamu

maa,

pdllumaj andusmaa, tee maa;

4.6.2.

hoonete suurim lubatud arv elamukrundil: 4 (iiks p6hihoone ja kuni 3
abihoonet);

4.6.3.

hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala: 400 m2;

4.6.4. hoonete suurim lubatud kdrgus: pohihoone ja iiks abihoone 8,5

m,

rilej riiinud abihooned 5.

4.7.

I

Liikluskonaldusepdhimdtted

4.7.1. liikluskonalduse pdhim6tted ja krundile pii2isu asukohad

maantee

kaitsevdondis lahendada koostoos Maanteeametiga;

4.7.2. Aovere

-

Luunja tee aarde reserveerida maa-ala perspektiivsele

j algr atta- j a j al gteele ;

4.7.3. parkimine

4.8.

lahendada oma krundil.

Kujad

Kujad lahendada vastavalt normatiivdokumentidele koos viiteea seadusandlikule
aktile.

4.9.

Hoonete'arhitektuurilisedja kujunduslikud tingimused

4.9.1. planeeringuga mddrata piirkonna iihtset identiteeti

tekitavad
liibim6testatud arhitektuurinduded. Arhitektuur peab olema kaasaegne ja
kdrgetasemeline, keskkonna arhitektuurset kvaliteeti parandav;

4.9.2. hoonete

maapealne korruselisus: pShihoonel
teistel abihoonetel 1;

ja tihel abihoonel l-2,

4.9.3. lubatavad viimistlusmaterjalid: laudis, krohv, kivi,

mittelubatavad

matkivad materjalid;

4.9.4. katusekalle, harja suund ja materjal: p6hihoonel 30-45o, harja suund
paralleelne Haki

-

Savikoja teega, abihoonetel 10-45".

4.9.5.

mddratahoone =t0.00 sidumine;

4.9.6.

maarata nOuded piiretele, sh materjal, kdrgus ja

4.10.

tiiilp.

Haljastus ia heakord

.

maaratakrundi haljastatavad osad, sh kdrghaljastus, min. 10 %
elamukrundist peab olema kdrghalj astus;

4.10.1

4.10.2. anda vertikaalplaneerimise pdhim6tted (maapinna kdrguse muutmine,
sademete vee iirajuhtimine jt), kindlustades sademevee mittevalgumise
kdrvalkinnistutele:

4.11.

Tehnovdrgud

Maarata tehnov6rkudele- ja rajatistele reserveeritavad maa-alad. Planeeringualal
puudub tihisveeviirk ja -kanalisatsioon, lubatud on lahendada veevarustus ja reovee
puhastamine lokaalselt. Reovee puhastamiseks kasutada omapuhastit. Planeeringuga
anda planeeritud tehnovarustuse arvestuslikud p6hinriitalad jap6himdtteline lahendus:

4.ll.I.
4.1 |

elektrivarustus;

.2. veevarustus

4.1 1.3

.

ja

reoveekanalisatsioon;

sademevee iirajuhtimine;

t

t

4.I1.4. tuletdrie veevarustus;
4.1

1

.5. kiite;

4.11.6. sidevarustus;

4.T2. Keskkonnatingimused
4.I2.L j iiiitmekiiitluse korraldamine;
4.12.2. planeeringu koostamisel arvestada olemasolevast ja perspektiivsest
liiklusest p6trjustatud hiiiringutega (miira, vibratsioon, Ohusaaste). Riigitee
liiklusest pdhjustatud hiiiringute ulatust tuleb planeeringu koostamisel
hinnata v4stavalt keskkonnaministri 03.10.2016. a. mriiirusele nr 32 nins.
vaj adusel kavandada leevendavad meetmed;
4.12.3. planeeringualal tagada kallasrajale avalik juurdep2i2is ja liibitavus.
4 . I2.4

4.13.

.

tagada maap arandushoiuala

to

imimine.

Servituutide. sundv6drandamise vdi sundvalduse seadmine

i

I

Vaj adus maar ata planeeringuga.

4.I4.

Kuritegevuse riske viihendavad n6uded ja tinsimused

Lahendada vastavalt Eesti Vabariigi standardile EVS 809-1 :2002.

x

i

4.I5.

Planeeringu kehtestamisest tulenevate vdimalike katrjude htivitaia.

4.16.

Szitestada planeerinsu rakendamise vSimalused.

4.17.

Detailplaneerinsu koosseisus esitatavadjoonised

;

4.17.1. Situatsiooni skeem, M 1:5000;
4.I7 .2. Olemasolev olukord vastavalt p. 4.2.,

M

1:500 v6i

4.17.3. Planeeringuala mdjuala funktsionaalsete
vastavalt p. 4.3., M 1: 2000;

ja

M l:1000;

ehituslike seoste joonis

4.11.4. Pdhijoonis vastavalt p.4.4.- 4.70., M 1: 500 v6i M 1:1000;
4.17.5. Planeeritud maakasutus ja kitsendused vastavalt p. 4.4-4.6., 4.11-4.13,
M 1: 500 v6i M 1:1000;
4.I7 .6. Tehnovdrkude planeering vastavaltp. 4.1 1., M 1: 500 v6i

M

1:1000;

M66tkavad vdivad erineda n6utust tingimusel, et joonised oleks loetavad.

5.

Koostiiii ja kaasamine planeeringu koostamisel

Detailplaneering koostatakse koostocis valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid
kiisimusi detailplaneering kiisitleb: Kaitseministeerium, Priiisteamet, Maanteeamet,
POllumajandusamet.

Planeeringu koostaja kaasab planeeringu koostamisse planeeritava maa-ala
kinnisasjade omanikud, diguslikul alusel maakasutajad, elanikud, naabrid ja teised
huvitatud isikud ning teeb koostijod maa-ala olemasolevate v6i kavandatavate
tehnov6rkude omanikega v6i valdaj atega.
Planeeringu tekstilises osas esitada koosk6lastuste/koostoo kokkuv6te, kus on
niiidatud, millisel joonisel/lehekiiljel kooskdlastus asub, koosk6lastatava instantsi
nimi ja koosk6lastuse kuupiiev, kehtivusaeg, miirkused ning kooskdlastaja nimi ja
ametinimi.

6. Detailplaneeringu

vormistamine ja esitamine

Detailplaneering vormistada soovitavalt siseministeeriumi poolt viilja antud
juhendmaterjali ,,Ruumilise planeerimise leppemiirgid 2013" alusel (kiittesaadav:
https ://www. siseministeerium. eelruumilise-planeerimise-leppemarg id-20

13I

.)

Lubatud/ keelatud ehitise kasutamise otstarbed mZiiiratakse majandus- ja
taristuministn 02.06.2015 nr 51 alusel. Detailplaneeringu vallale esitamine:

6.1.

DP eeln6u esitatakse pdhilahenduse lZibivaatamiseks ja liihteseisukohtadele
vastavuse kontrollimiseks paberkandjal (iiks (1) eksemplari) ja digitaalselt
(iiks (1) eksemplar, formaat pdfja dgn* v6i d*g*);

I

6.2. DP

eelndu planeeringu koost<iri

ja

kooskOlastamise korraldamiseks
esitatakse Vallavalitsusele paberkandjal (tiks (1) eksemplari) ja digitaalselt
(iiks (1) eksemplar, formaat pdfja dgn* vdi dwg*);

eelndu esitatakse planeeringu vastuvdtmise ja avalikustamise
korraldamiseks Vallavalitsusele paberkandjal (kaks (2) eksemplari) ja
digitaalselt (tiks (1) eksemplar, formaat pdfja dgn* vdi d*g*).

6.3. DP
6.4.

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

6.5.

DP eelndu esitatakse selle kehtestamise korraldamiseks Vallavalitsusele

paberkandjal (neli (4) eksemplari arhiivimaterjalide hoiustamise n6uete
kohaselt) ja digitaalselt (tiks (1) eksemplar, formaat pdfja dgn* vdi dwg*).

* koordinaadid L-EST siisteemis

i

Joonis 1 . Planeerit ava ala piir (Maa-amet)

