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Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu 

algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise mittealgatamine 

 

 

Linnapiiri OÜ esindaja Tõnis Lember on esitanud detailplaneeringu algatamise taotluse Vahi 

alevikus asuva Ignatsi maaüksuse kohta.  

Ignatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1177) sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ja pindala 

9,37 ha. Maaüksus on hoonestamata põllumaa.  

Planeeringu eesmärgiks on Ignatsi maaüksusele kavandada kaasaegne olemasoleva linnalise 

keskkonnaga haakuv elamupiirkond, mis sisaldab eritüüpi elamuid (üksikelamud, ridaelamud  ja 

korterelamud). Lisaks kaaluda võimalust piirkonda teenindava ärihoone(te) rajamiseks või 

planeerida korterelamute koosseisu äripindade rajamise võimalus. Planeeringuga lahendatakse 

ära üldkasutatavate maade struktuur (sh mänguväljakute paiknemine ja jalgteede võrgustik 

haljasaladel) ja lahendatakse ära kogu ala kruntimine ja ehitusõigused. Lisaks antakse lahendus 

planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja 

tehnovõrkudega varustamisele.  

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi on ala juhtfunktsiooniks määratud keskusemaa. Keskuse 

maa juhtfunktsioon on üldplaneeringujärgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale 

arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja 

parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Üldplaneering näeb 

ette keskusemaa juhtfunktsioonis detailplaneeringuid koostada mitte üksikute kruntide kaupa 

vaid suurematele aladele. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas 

kehtiva üldplaneeringuga. 

Planeeritava ala ulatus on ca 9,5 ha. 

Planeeringuala kohta on koostatud eskiislahendus, koostaja Plaan OÜ (Kärt Vabrit, Tiina 

Kuusepuu). 

 

Käesoleva planeeringu algatajaks, koostamise korraldajaks ja kehtestajaks on Tartu Vallavalitsus 

(Haava tn 6, 60512 Kõrveküla alevik, Tartumaa).  

Planeeringu eskiislahendusele on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang 

(Murdjoon OÜ, koostaja Tiina Kuusepuu). Eelhinnangu kokkuvõtvas osas märgitakse, et kui 

detailplaneeringu koostamisel arvestatakse keskkonnakaitse-alaseid õigusakte ja norme ning 

üldplaneeringu nõudeid, ei ole keskkonnamõju strateegiline hindamine vajalik ning 

planeeringuga kavandatava tegevustega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju 

keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Planeeritaval alal ei 

asu teadaolevalt kaitsealuseid objekte. Planeeringuga laiendatakse olemasolevat linnalist asumit 

ja planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, mille raames on teostatud ka 

keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

 



Lähtudes teadaolevast infost ei kaasne Keskkonnaameti hinnangul tegevusega olulist 

keskkonnamõju Keskkonnaameti pädevusse jäävates valdkondades, mis nõuaks KSH algatamist 

ning Keskkonnaamet nõustub eelhinnangu järeldusega.  

Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 määratud 

ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, planeerimisseaduse § 125 lg 1 ja lg 2, § 128 

lg 1, 5, 6, 7, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 4, § 33 lg 2, 

§ 35, haldusmenetluse seaduse § 4 lg 1 ja lg 2 ja Tartu valla üldplaneeringu alusel Tartu 

Vallavalitsus  

 

otsustab: 

 

1. Algatada Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneering. 

 

2. Kinnitada Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu lähteülesanne 

vastavalt lisale*. 

 

3. Mitte algatada Vahi alevikus asuva Ignatsi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilist hindamist. 

 

4. Avaldada teade korralduse vastuvõtmisest 14 päeva jooksul Ametlikes Teadaannetes ja 

ajalehes Postimees. 

 

5. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise 

korraldusega saab tutvuda Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee ning tööpäevadel 

Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik. 

 

6. Korraldus jõustub teatavakstegemisel. 

 

7. Korralduse peale võib esitada vaide Tartu Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses 

sätestatud 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal 

oleks pidanud korraldusest teada saama või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teatavakstegemisest. 
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