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Teeiilirs e maaiiksuse o s aala d etailplaneerin gu
ISihteseisukohad

Liihteseisukohtade kehtivus: I 8 kuud

l.

Detailplaneeringu koostamine

Planeeringu koostamiseks ja finantseerimiseks sdlmitakse haldusleping, milles
fikseeritakse poolte kohustused detailplaneeringu koostamisel ja koostamise
ralrastamisel. Tulenevalt planeerimisseadusest $ 4lg 5 koostoimes $ 6 p 10 v6ib
planeeringut koostada geograafia, arhitektuuri vdi maastikuarhitektuuri eriala
magistritasemele vastava k6rgharidusega vdi vastutava spetsialisti taseme
kutsetunnistusega isik vdi isik, kellele on antud ruumilise keskkonna planeerija kutse.

2. Planeeringu eesmiirk
Planeeringu eesmiirk on kaaluda vdimalust planeeritavale maa-alale iiksikelamu maa
krundi moodustamiseks ja ehitusdiguse seadmiseks iiksikelamule ja abihoonetele.

3. Andmed planeeringuala

kohta
(43201:001:0783,
Teeiiiirse maaiiksus
100% maatulundusmaa, 4.31ha) asub Pdwatu
kiilas Vanamdisa ja Satikasoo teede ristumiskohas, tegemist on hoonestamata
pdllumaaga. Planeeringuala moodustab maaiiksuse pdhjapoolsest osast ca 5000 m2
suuruse ala Vanamdisa tee iiiires. Planeeringualal asub maaparandusehitise reguleeriv
KITSEOJA-AARNE (2104590020030). Planeeringualale ulatuvad
maaparandusehitise eesvoollust tulenevad kitsendused. Planeeringuala pdhjavesi on
ndrgalt kaitstud.

vdrk
4.

Aryestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid
Lururj a valla tildplaneering;
Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust j a maakasufust
suunavad keskkonnatingimusedoo.

5. Olemasolevad geodeetilised alusplaanid
Puuduvad.
6.

N6uded koostatavale planeeringule
Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks vdtta digitaalselt m66distatud
geodeetiline alusplaan tiipsusastmega M l:500, kus on esitatud andmed
koostaja kohta (firma nimi, litsentsi nr, ttt6 nr) ja mOddistamise aeg.
Detailplaneering koostada kuni
aastat vanale alusplaanile, mis on
kooskdlastatfd vdrguvaldajate poolt ja esitatud lAbi Tartu geoarhiivi.
Planeeringugaesitada:
6.2.1. Planeeringuala asukoht;
6.2.2. Olemasoleva olukorra iseloomustus: esitada kinnistute piirid, aadressid ja
maakasutuse sihtotstarbed viihemalt
ulatuses v6ljapool

6.1.

2

6.2.

40 m

planeeringuala; diguslikul alusel piistitatud hooned; seadusjiirgsed
kitsendused ja ulatus, senised kokkulepped maakasutuse kitsendamise

kohta ning kitsendust pdhjustavad objektid; planeeritavale maa-alale jiiflvate
teede nimed; olemasolevad tehnovdrgud, olemasolevad puud, olemasolevat
olukorda iseloomustavad muud andmed.
6.2.3. Planeeringuala
selle m6juala analiitis: olemasolev ja planeeritud
liiklusskeem, juurdepiiiisud kruntidele, sdiduteed ja jalakiiijate/jalgratturite

ja

liikumissuunad; kontaktvcirindi kinnistute strukfuur, hoonestuse
paiknemise, tiiiibi ja mahu oing ehitusjoonte tilevaade, muu vajalik
informatsioon.
6.2.4. Planeeringualaja selle mdjuala analtitisil pdhinevad jiireldused ja ruumilise
arengu eesmiirgid, nende saavutamiseks valitud planeeringulahenduse
kirj eldus ning valiku pdhj endused.
6.2.5. Krundi ehitus6igus (esitada pdhijoonisel tabeli kujul):
6.2.5.1. lubatud krundi kasutamise sihtotstarbed: iiksikelamu mary'
6.2.5.2. hoonete suurim lubatud aru krundil: kuni 3;
6.2.5.3. hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala: kuni 300 m2;
6.2.5.4. hoonete suurim lubatud kdrgus: pdhihoone kuni 8 m, abihoone kuni 5
m maapinnast.
6.2.6. Esitada liikluskorralduse pdhimdtted;
6.2.6.1. miiiirata krundile piiiisu 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 liihtuvalt liihipiirkonna olemasolevast ja varemplaneeritud
hoonesfusest.
6.2.8.2. hoonete maapealne komrselisus: pdhihoonel I -2, abihoonel kuni 1;

6.2.8.3. mailrata lubatavad vfllisviimistlusmaterjalid, katusekattematerjalid:
mittelubatavad matkivad materj alid;
6.2.8.4. katusetiiiip ja katusekalle: lubatud kahepoolse kaldega katus ,20-45
kraadi;
6.2.8.5 . maArata hoone +0.00 sidumine;
6.2.8.6. mdilratapiirete materjal, kdrgus ja tiiiip;
6.2.9. Haljastuse ja heakorrastuse pdhimdtted:
6.2.9 .l . mtiiiarata siiilit atav kdrghalj astus;
6.2.9.2. mailrata krundi haljastatavad osad, sh kdrghaljastus;
6.2.9.3. anda vertikaalplaneerimise pdhimdtted (maapinna kdrguse muutmineo
sademete vee iiraj uhtimine j t), kindlustades sademevee mittevalgumise
k6rvalkinnistutele;
6.2.L0. Tehnovdrkudele- ja rajatistele reserveeritavad maa-aIad. Planeeringuga
anda planeeritud tehnovarustuse arvestuslikud pdhiniiitaj ad ja
pdhim6tteline lahendus:
6.2.10. I . elektrivarustus;
6.2.10.2. veevarustus;
6.2.10.3. reovee lahendus;
6.2.10.4. tuletdrje veevarustus;
6.2.10.5. kiite;
6.2.10.6. sidevarustus;
6.2.11. Keskkonnatingimusi tagavate nduete seadmine:
6.2.1I .1 . jAAtmekiiitluse korraldamine;
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.2. | | .2. v ajadusel muud keskkonnatingimusi tagavad nduded.

6.2.12. Servituutide miiiiramise vajadus, sundvd6randamise vdi sundvalduse
se admi se vaj adus e mtirkimine : mailr ata pl ane eringuga.
6.2.13. Kuritegevuse riske viihendavad nduded ja tingimused: lahendada vastavalt
Eesti Vabariigi standardile EVS 809-1 :2002.
6.2.14. Muud seadusest ja teistest digusaktidest tulenevad kinnisomandi
kitsendused ning nende ulatus: vajadusel mtiiirata planeeringuga.
6.2.15 . Planeeringu kehtestamisest tulenevate v6imalike kahj ude htivitaj a.

6.2.16. Planeeringu rakendamise vdimalused:
6.2.16.1. Luunja vald ei v6ta endale kohustust avalikult kasutatavate teede ja
iildkasut atav a halj astuse, vtilisval gustuse j a sademeveekanalisatsiooni
viiljaehitamiseks/rekonstrueerimiseks vdi
vastavate kulude
kandmiseks.

7.

Detailplaneeringu koosseisus esitatavad joonised
Situatsiooni skeeffi, M 1:5000;
Olemasolev olukord vastavalt p. 6.2.2., M l:500;
Planeeringuala mdjuala funktsionaalsete ja ehituslike seoste joonis
vastavaltp.6.2.3., M 1: 2000;
7 .4.
Pdhijoonis vastavalt p. 6.2.4.- 6.2.9., M 1: 500;
7.5. Planeeritud maakasutus ja kitsendused vastavalt p. 6.2.1.0-6.2.14., M l:

7.1.
7.2.
7 .3.

500;
Tehnov6rkude planeering vastavalt p. 6.2.10.,

7.6.

M l: 500;

M66tkavad vdivad erineda ndutust tingimusel, et joonised oleks loetavad.

8.

Planeeringu juurde kuuluvad lisad
8.1. Luunja Vallavolikogu otsus detailplaneeringu algatamise ja
liihteseisukohtade kinnitamise kohta (vdlj avdtted aj alehest "Postimees"
ooKodu
Uudised"o Ametlikest Teadaannetest);
8.2. Detailplaneeringuliihteseisukohad;
8.3. Tehnilised eeltingimused tehnovdrgu valdajatelt;
8.4. Koostcio, kooskdlasfused ja arvamused;
8.5. Planeeringulahenduse mahuline illustratsioon;
8.6. Luunja Vallavalitsuse konaldus detailplaneeringu vastuvdtmise ja avaliku
viiljapaneku kohta. (viiljavdtted ajalehest "Postimees", o'Kodu Uudised");
8.7. Kirjavahetus (kronoloogilises jfiekonas) avalikul vflljapanekul laekunud
arvamustega;'

8.8. Luunja Vallavalitsuse protokolliline otsus detailplaneeringule

esitatud
arvamuste kohta (uhul kui anramusi laekus);
Vajadusel detailplaneeringu avaliku arutelu koosoleku protokoll;
8.10. Vajadusel detailplaneeringu heakskiit maavanema poolt;
8.1
Luunja Vallavolikogu otsus detailplaneeringu kehtestamise kohta
(viiljavdtted seile kohta ajalehest "Postimees", "Kodu Uudised", Ametlikest
Teadaannetest);
8.12. Muud planeeringuga kaasnevad dokumendid.

8.9.

1.

9.

Koosttid ja kaasamine planeeringu koostamisel

Planeeringu koostaja kaasab planeeringu koostamisse planeeritava maa-ala
kinnisasjade omanikud, 6iguslikul alusel maakasutajad, elanikud, naabrid ja teised
huvitatud isikud ning teeb koostcicid maa-ala olemasolevate vdi kavandatavate
tehnovdrkude omanikega vdi valdaj atega.
10. Detailplaneeringu kooskdlastamine.

Detailplaneering tuleb kooskdlastada:
10.1. Lduna-Eesti Piiiistekeskusega;
10.2. Pdllumajandusametiga;
10.3. Keskkonnaameti Jdgeva-Tartu regiooniga;
Kooskdlastusedlkoostcici vdtta 2 eksemplarile vastavale joonisele ning tekstilised
kooskdlastused lisada planeeringu lisade kausta. Planeeringu tekstilises osas esitada
kooskdlastuste/koosttici kokkuvdte, kus on nflidatud, millisel joonisel/lehektiljel
kooskdlastus asub, kooskdlastatava instantsi nimi
kooskdlastuse kuuptiev,
ja
kehtivusaeg, m?irkused ning kooskdlastaja nimi
ametinimi.
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1. Detailplaneeringu avalikustamine

Detailplaneeringu avaliku viiljapaneku ning vajadusel avaliku arutelu korraldab
Vallavalitsus. Avaliku vdljapaneku ja arutelu aeg ja koht avalikustatakse valla
infolehes ,,Kodu Uudised", ajalehes "Postimees", Luunja valla veebilehel ja valla
vastava kiila avalikkusele avatud iildkasutatavas hoones vdi kohas.
12. D etailplaneeringu vormistamine j a esitamine
Detailplaneering vormistada soovitavalt Siseministeeriumi poolt vdlja antud
juhendmaterjali ,,Ruumilise planeerimise leppemiirgid 2013" alusel (kiittesaadav:

https://www.siseministeerium.eelruumilise-planeerimise-leppemar

gid-20131 .)

Lubatud/ keelatud ehitise kasutamise otstarbed mtiiiratakse majandus- ja
taristuministri 02.06.2015 nr 5l alusel. Ennem planeeringu koostod ja
kooskdlastamise ltibiviimist esitada planeeringu lahendus Luunja Vallavalitsusele
liibivaatamiseks tihes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt .pdf ja dgn vdi dwg
failid. Detailplaneeringu projekt Vallavalitsusele koost6<i ja kooskdlastamise ning
vastuvdtmise liibiviimiseks ning avalikuks viiljapanekuks ja aruteluks esitatakse kahes

eksemplaris paberkandjal ja 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 dwgformaadis ning mdlemad pdf formaadis, digitaalselt allkirjastatud kooskdlastused ja
koostcio ddoc formaadis).

Liihteseisukohad koostas : Evelin Karj us

Joonis 1. PlaneerTtava ala piir (Maa-amet)

