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Tartu vallavalitsuse 17.07.2013 korraldusega nr 195 

algatatud Erala külas asuva Erala keskus 7  

maaüksuse detailplaneeringu planeeringuala piiri muutmine 

 

 

Tartu vallavalitsus algatas 17.07.2013 korraldusega nr 195 Erala külas asuva Erala keskuse 7 

maaüksuse detailplaneeringu.  

Planeeringu algatamise eesmärgiks oli kaaluda Erala keskuse 7 maaüksuse jagamist kuueks 

krundiks (5 elamumaa sihtotstarbega ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krundiks) ning kruntidele 

ehitusõiguste määramist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritava ala pindala oli 

6882m². Planeeringu algatamisel andis vallavalitsus kaalumisruumi moodustada planeeringuga 

alla 1500m² suuruseid krunte. 

2018.a jagati Erala keskuse 7 maaüksusest välja alal paiknev hoone (garaaz, ehitisregistri kood 

120546298) koos hoone teenindamiseks vajaliku maaga. Tekkinud maaüksus sai aadressiks 

Erala keskus 9 (kü 79601:001:0163, pindala 1105 m², sihtotstarve 100% elamumaa).  

Erala keskus 7 maaüksuse (kü 79601:001:0162) pindalaks jäi peale jagamistoiminguid 5783 m² 

ja sihtotstarbeks 100% elamumaa. 

Käesoleval hetkel ei ole enam vajadust hoonestatud Erala keskus 9 maaüksusel detailplaneeringu 

koostamist jätkata. 

6.05.2019 esitas Rojasilla kü omanik Andres Rikkinen taotluse kaasata planeeringualasse ka osa 

(ca 0,7 ha) Rojasilla maaüksusest (kü 79401:003:0096, pindala 8,22 ha, sihtotstarve 100% 

maatulundusmaa).  

Kuna Erala keskus 7 maaüksuse planeeringu koostamine on algusjärgus ja kõrvuti asetsevate 

maa-alade koos planeerimine on terviku saavutamise seisukohalt oluline, siis on põhjendatud osa 

Roosilla maaüksusest kaasata planeeringualasse ja seega ka planeeringuala laiendamine.  

Planeeringu koostamise eesmärgid jäävad samaks, laieneb ainult ala. Planeeringu eesmärgiks on 

kavandada kompaktse hoonestusega Erala küla elamupiirkonna laiendus põhjapoolses suunas. 

Uutele kruntidele määratakse ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Uutest 

funktsioonidest lähtuvalt lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete 

tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala kokku on ca 1,3 ha. 
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, 1. juulini 2015 kehtinud planeerimisseaduse 

§ 12 lg 1, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1,  haldusmenetluse 

seaduse § 4 lg 1 ja lg 2 ja Tartu valla üldplaneeringu alusel Tartu Vallavalitsus 

 

otsustab: 

 

1. Määrata Erala keskus 7 maaüksuse detailplaneeringu ala piir vastavalt lisale 1. 

 

 

 



 

 

2. Korraldus jõustub teatavaks tegemisel. 

 

3. Korralduse peale võib esitada Tartu Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, 

millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teatavakstegemisest. 
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