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Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja  

VI etapi vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 

 

 

Tartu Vallavalitsus algatas 28.08.2015 korraldusega nr 388 Tartu valla lõunaosa 

detailplaneeringu VI etapi detailplaneeringu. Nimetatud planeeringu eesmärk oli alale põhiliselt 

sotsiaalmaa (üldkasutatav maa ja ühiskondlike ehitiste maa) planeerimine. Planeeringu 

koostamisest huvitatud isikuks oli Tartu vald, planeeringu koostajaks Tartu Vallavalitsus. 

Planeeringu algatamise eesmärk oli jagada maa-ala kruntideks ning anda kruntidele 

ehitusõigused ja määrata muud tingimused suuremahulise spordikompleksi rajamiseks 

(staadionid, jalgpalliväljakud, korvpalliväljakud, jalgpallihallid, korvpallihallid ja teised 

sportimisega seotud ehitised). Algatatud detailplaneeringuala pindala oli kokku ca 51 ha. 

 

Tartu Vallavolikogu algatas 28.02.2005 otsusega nr 40 Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu, 

kus planeeringuala ulatus oli ca 476 ha. Planeeringu algatamise eesmärgiks oli kogu endise 

Raadi lennuvälja territooriumile detailplaneeringu koostamine eesmärgiga lahendada ära kogu 

ala kruntimine, teede skeem, ehitusõigused, tehnovõrkude varustus, arhitektuurinõuded 

hoonetele, avalik ruum, rohelised rekreatsioonialad ja teised planeerimisseaduses toodud 

ülesanded. Eesmärk oli alale kavandada täiesti uus linnaline keskkond. Tartu valla lõunaosa 

detailplaneeringu koostamine oli pikk ja töömahukas protsess ja kuna ala oli suur, siis jagati 

planeeringuala erinevateks etappideks. Käesolevaks hetkeks on Tartu valla lõunaosa 

detailplaneeringu osade etappide planeering (I-IV etapp) kehtestatud. 

 

Tartu Vallavalitsuse poolt 28.08.2015 korraldusega nr 388 algatatud Tartu valla lõunaosa 

detailplaneeringu VI etapi detailplaneeringu koostamisega paralleelselt tehti üksikuid 

menetlustoiminguid mõnedel teistel Tartu Vallavolikogu 28.02.2005 otsusega nr 40 algatatud 

Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu aladel. Nimetatud alasid käsitleti Tartu valla lõunaosa 

detailplaneeringu V etapina ning selle etapi planeeringu algatamise korraldust ei võetud eraldi 

vastu. Kuna planeeringu V etapi eesmärgiks oli sarnaselt VI etapile põhiliselt sotsiaalmaa 

(üldkasutatav maa ja ühiskondlike ehitiste maa) planeerimine, siis oli otstarbekas V ja VI etapi 

detailplaneeringuid menetleda ühise alana ning sisulise lähteülesandena käsitleda 28.08.2015 

korraldusega nr 388 kinnitatud lähteülesannet. Sellest tulenevalt võttis Tartu vallavalitsus 

19.09.2019 vastu korralduse nr 785, millega muudeti Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu VI 

etapi planeeringu nimi ja määrati planeeringu uueks nimeks Tartu valla lõunaosa 

detailplaneeringu V ja VI etapp, ning määrati planeeringualale uus piir (hõlmas nii V kui VI 

etapi ala).  

 

 



 

 

Planeeringu koostamisest huvitatud isikuks on Tartu vald, planeeringu koostajaks AB Artes 

Terrae OÜ. Planeeringuala ulatus kokku on ca 64 ha. 

 

Planeeringuala hõlmab valdavas osas reformimata riigimaad, lisaks osaliselt Stardiraja kü (kü 

tunnus 79601:001:1004, sihtotstarve transpordimaa), Raadiraja kü (kü tunnus 79403:002:1314, 

sihtotstarve transpordimaa), Ermiristi kü (kü tunnus 79403:002:1311, sihtotstarve transpordimaa) 

ja Teenurga kü (kü tunnus 79403:002:1378, sihtotstarve transpordimaa). Planeeringuala on 

hoonestamata. 

 

Planeeringulahendus esitati kaasatavatele isikutele arvamuse avaldamiseks. Enda poolse 

seisukoha esitasid Kersti Maurer, Priit Piiriste ja Tartu Linnavalitsus. Esitatud ettepanekute 

alusel täiendati planeeringut, ettepanekute esitajatele saadeti selgitav vastus ettepaneku 

arvestamise või mittearvestamise kohta. Kõikidel kaasatavatel on võimalik esitada täiendavalt 

ettepanekuid-vastuväiteid planeeringu avaliku väljapaneku perioodi jooksul.  

Planeeringu koostamisel tehti lisaks koostööd tehnovõrkude valdajatega, Maa-ametiga, 

Maanteeametiga ja Keskkonnaametiga. Planeeringulahendus edastati kooskõlastamiseks ka 

Päästeametile 30.01.2020, kes aga käesolevaks hetkeks ei ole vastanud ega palunud ka 

ajapikendust vastamiseks. 

 

Tartu Veevärk ASi poolne kooskõlastus planeeringule hetkel puudub, planeeringu koostamise 

ajal on võrguettevõttega sisulist koostööd tehtud. Koostööd on vajalik jätkata, et planeeringu 

kehtestamise ajaks oleks olemas vastav kokkulepe veevarustuse tagamiseks.  

Planeeringuga on moodustatud alale kokku 35 krunti. Kruntidele määratud sihtotstarbed ja 

ehitusõigused võimaldavad alale rajada linnalise tiheduse- ja funktsionaalsusega uushoonestuse 

(korterelamud, ärihooned, erinevad kultuuri- ja spordivaldkonna hooned) ning teenindavad 

rajatised, lisaks on planeeritud alale võimalik kalmistu maa-ala ning teede ja tänavate maa-alad 

ning haljasalade maa-alad. Planeeringuga on lahendatud ala põhimõtteline liikluskorraldus ja 

kruntide tehnovõrkudega varustamine, täpne parkimiskorraldus ja tehnovõrkude varustus 

lahendatakse projekteerimise käigus.  

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.  

Vallavalitsus on seisukohal, et planeeringulahendus on sobiv ja ei kitsenda kellegi seadusjärgseid 

õigusi. 

 

Avaliku väljapaneku korraldamise eesmärgiks on avalikkuse kaasamine, et välja selgitada 

kõikide planeeringust huvitatud isikute seisukohad planeeringu lahenduse osas. On võimalik, et 

kaalutlusotsuste tulemusel järgnevates planeerimismenetluse etappides planeeringulahendus 

muutub. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, haldusmenetluse seaduse § 4, 

planeerimisseaduse § 134 ja § 135, Tartu valla üldplaneeringu alusel Tartu Vallavalitsus 

 

otsustab: 

 

1. Võtta vastu Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja VI etapp. 

 

2. Korraldada Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu V ja VI etapi avalik väljapanek. 

 

3. Määrata avaliku väljapaneku kestuseks 01.04. – 14.04.2020 ja kohaks Tartu 

Vallavalitsuse kantselei. 

 



 

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
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