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Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja 

Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu 

vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule 

suunamine  
 

 

 

Tartu Vallavalitsus algatas 24.01.2019 korraldusega nr 77 Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia 

tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu koostamisest huvitatud isikud on 

Tiiu Vares ja Tartu Vallavalitsus ning planeeringu koostaja on Väliprojekt OÜ. Planeeringuala 

suurus on ca 1,36 ha. 

Planeering edastati kooskõlastamiseks ametitele ja arvamuse avaldamiseks naaberkinnistute 

omanikele. Laekunud ettepanekute põhjal korrigeeriti planeeringulahendust.  

 

Planeeringuga on kavandatud seitse krunti – neli elamumaa, kaks transpordimaa ja üks 

üldkasutatava maa krunt. Planeeritud ehitusõigusega kruntide suurused jäävad vahemikku 1155 

m²- 2887 m². Igale elamumaa krundile on määratud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks 

(sh lubatud üks kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kuni kaks 6 m kõrgust abihoonet), kruntide 

lubatud maksimaalsed ehitisealused pinnad jäävad vahemikku 220- 300 m². Üldkasutatava ala 

krundi suuruseks on planeeritud 3350 m². Üks planeeritud tee maa-ala krunt tagab juurdepääsu 

planeeritavatele kruntidele, teine tee maa-ala krunt võimaldab laiendada Kooli tänava koridori. 

Lahendatud on planeeringuala tehnovõrkudega varustamine. 

 

Planeeringu koostamisel on arvestatud Kooli tänava rekonstrueerimisprojekti lahendusega. 

 

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala detailplaneeringu koostamise 

kohustusega polüfunktsionaalse keskuse alal. Maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks on 

määratud keskuse maa, mis lubab muuhulgas planeerida elamumaa sihtotstarbega maakasutust. 

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.  

 

Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja planeering 

on kooskõlastatud Päästeametiga. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, planeerimisseaduse § 134 ja § 135, ning 

Tartu valla üldplaneeringu alusel Tartu Vallavalitsus 

 

otsustab: 

 

1. Võtta vastu Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste 

detailplaneering.  



 

 

2. Korraldada Kõrveküla alevikus asuvate Aroonia tn 3 ja Kõnnumaa maaüksuste 

detailplaneeringu avalik väljapanek. 

 

3. Määrata avaliku väljapaneku kestuseks 15.07. – 29.07.2020 ja kohaks Tartu valla 

veebileht ning Tartu Vallavalitsuse kantselei. 

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisel. 
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