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Seisukohad Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 (kü 79401:006:0429) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus esitatud 

vastuväidete ja parandusettepanekute kohta 

Nr Vastuväide-ettepanek Tartu Vallavalitsuse seisukohad 

1 Tartu Vallavalitsus on suunanud 6.-19. jaanuarini 2020 avalikule 

väljapanekule Vahi tn 11 uue detailplaneeringu, mis näeb ette 

nimetatud kinnistul kuni 3-korruseliste korterelamute rajamise.   

Planeerimisseaduse § 8 järgi tuleb planeeringuga luua eeldused 

kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ja kogukondlikke 

väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilitamiseks 

ning esteetilise miljöö arenguks, säilitades olemasolevaid väärtusi. 

Vahi 11 kinnistu on kolmest küljest ümbritsetud (ja teatud osas 

saab vastavalt olemasolevale detailplaneeringule olema 

ümbritsetud) ulatuslikul alal 1-2 korruseliste elamutega/ehitistega. 

Vastavalt sellele on kujunenud piirkonna kinnistute väärtused ja 

esteetiline miljöö. Avalikule väljapanekule esitatud planeeringu 

realiseerimine kuni 3-korruseliste korterelamutega lõhuks 

märkimisväärselt väljakujunenud olukorda ja ei arvestaks 

piirkonna elanike juba varem esitatud põhjendatud soove ning 

ettepanekuid. 

Vastavalt PlanS § 135 lg 2 võivad avalikul väljapanekul kõik 

esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke ettepanekuid ja 

vastuväiteid. 

Taotleme Vahi 11 detailplaneeringu kehtestamisel naabrite 

seaduslike seisukohtade arvestamist ning mitte lubada 

detailplaneeringuga üle 2-korruseliste korterelamute rajamist. 

 
  

Mitte arvestada. 

Planeerimisalase tegevuse korraldaja peab tasakaalustama erinevaid 

huve, kaaluma neid vastavalt planeerimise põhimõtete ja planeeringu 

eesmärkidele ning lõimima need planeeringulahendusse. 

Detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja 

planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. 

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi on planeeringuala 

juhtfunktsiooniks määratud keskusemaa. Keskusemaa juhtfunktsioon 

on üldplaneeringu järgi vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale 

arengusuunale kas elamumaa, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa 

(sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või 

nimetatud funktsioonide kombinatsioon.  

Esitatud väide, nagu piirkonnas oleksid vaid 1- ja 2-korruselised 

elamud ei vasta tõele. Planeeritav ala külgneb Mõisa allee 1/3/5 

kinnistuga, kus asuvad kolm 3-korruselist korterelamut, iga 

korterelamu ehitisealune pind ehitisregistri andmetel on 377,7 m². 

Planeeringulahenduse väljatöötamisel on lähtutud just nimetatud 

olemasolevate korterelamute mahtudest ja Vahi tn 9 krundile varem 

planeeritud korterelamute mahtudest. Kuna planeeringuala puhul on 

tegu kahe korterelamute grupi (olemasolev ja varem planeeritud) 

vahelise alaga, siis on eelkõige lähtutud korruselamute planeerimise 

printsiibist ja seotud kaks ala ruumiliseks tervikuks. 

Planeeringulahendus korrigeerib oluliselt Vahi tänava liikluslahendust 

sh parendab ja muudab turvalisemaks kergliikluse osa.  
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 Antud ala olemasolevate ja planeeritavate hoonete vaheline kaugus on 

piisav tiheasustusalal heade elamistingimuste tagamiseks. Antud 

tiheduse ja kõrgusega kavandatud lahendus ei kitsenda vallavalitsuse 

seisukohalt ühegi naaberkinnistu omaniku seadusejärgset õigust  

(tagatud on normatiivsed kujad ja insolatsiooninõuded). 

 

Seega on vallavalitsuse hinnangul käesoleva detailplaneeringu 

lahendus kooskõlas kehtiva üldplaneeringu põhimõtetega.     

 

2 1. Miks peab Tartu vallavalitsus Vahi tn 11 kinnistule 

sobivateks üksnes kolmekorruselisi korterelamuid (või 

siis ühte liigendatud kolmekorruselist korterelamut), 

kui piirkonnas asuvad valdavalt ühe- kuni 

kahekorruselised ehitised? 

Vahi tn 11 kinnistu on kolmest küljest ümbritsetud (või vastavalt 

DP-le saab olema ümbritsetud) ühe- kuni kahekorruseliste 

ehitistega ning Vahi tn 11 kinnistust põhja ja kirde suunas asuvad 

madalad ühekorruselised elamud ja lisaks asub Vahi tn 11 kinnistu 

loodusliku reljeefi tõttu nendest naaberkinnistutest märgatavalt 

kõrgemal. Kuivõrd detailplaneeringu näol on oma olemuselt 

tegemist haldusorgani suunistega, et tagada võimalikult paljude 

ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestav lahendus, siis 

tuleks käesoleval juhul lähtuda olemasolevast elukeskkonnast ja 

lubada ehitada piirkonnale iseloomuliku mahuga hooneid. TVV 

on siiani andnud naaberkinnistute rajamiseks väga täpsed juhised, 

millega määranud muuhulgas ära hoonete võimaliku korruselisuse 

ja kõrguse, tagamaks piirkonna ühtne esteetiline miljöö ja 

kasutajasõbralik elukeskkond, mistõttu jääb käesoleval juhul 

arusaamatuks valla valmisolek ühtse hoonestuslaadi ning seeläbi 

1. Mitte arvestada. Detailplaneeringu eesmärk on eelkõige 

üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise 

terviklahenduse loomine.  

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi on planeeringuala 

juhtfunktsiooniks määratud keskusemaa. Keskusemaa juhtfunktsioon 

on üldplaneeringu järgi vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale 

arengusuunale kas elamumaa, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa 

(sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või 

nimetatud funktsioonide kombinatsioon.  

Antud keskusemaa juhtfunktsioon oma olemuselt erineb elamumaa 

juhtfunktsioonist just mõiste sisu poolest ehk lubab-eeldab tihedamat, 

suurema koormusindeksiga, keskusele omast maakasutust-hoonestust. 

Vallavalitsus on seisukohal, et antud planeeringuline lahendus haakub 

rohkem ja on sidus nii funktsionaalselt kui ruumiliselt olemasolevate 

Mõisa allee 1/3/5 ja planeeritud Vahi tn 9 korterelamute ja Vahi tn 7 

arhiivihoonega kui Mõisajärve tn üksikelamutega. Korterelamute 

vaheline ruum on teise miljöö ja esteetikaga kui üksikelamute vaheline 

ruum. Korterelamute (olemasolevad/planeeritavad) proportsioonid nii 

kõrguse kui ehitisealuse pinna suhtes ei ole võrreldavad 1-korruseliste 

üksikelamute. Seega ei saa korterelamute ehitusõiguse planeerimisel 

aluseks võtta üksikelamute näitajaid. Planeeritavate korterelamute 



Lisa 1 

Tartu Vallavalitsuse 27.02.2020 

korralduse nr 194 juurde 

 
 

 

esteetilise miljöö muutmine ning olemasoleva elukeskkonna 

kvaliteedi langetamine ühe äriühingu huvides, kui eelnevalt on 

juba sarnane viga tehtud, arvestades Mõisa allee 1/3/5 arendamise 

kogemust. 

Seletuskirja punktist 2.2. nähtuvalt on korterelamute paigutamisel 

ja kõrguse määramisel oluline Mõisa allee 1/3/5 maaüksusel oleva 

ning Vahi tn 9 maaüksusele varem planeeritud hoonestusega 

(kolm kahekorruselist korterelamut, milles igas kuni kaheksa 

korterit) ühtse terviku tekkimine, kuid lisaks seletuskirjas 

märgitule tuleb arvestada korterelamute paigutamisel ja kõrguse 

määramisel ka teiste naaberkinnistutega ja loodusliku reljeefiga. 

Korterelamute kõrgus maapinnast tuleb määrata lähtudes 

piirkonna kõigi ehitiste kõrgusest, mitte üksnes võttes aluseks 

kõrgeimate ehitiste kõrguse. See peab olema proportsionaalne, et 

uusehitis(-ed) sobituks piirkonna väljakujunenud elukeskkonda. 

Käesoleval juhul pole planeeritavad kolmekorruselised 

korterelamud ilmselgelt piirkonna hoonestuslaadi arvestavad ega 

sobitu väljakujunenud elukeskkonda. 

Mõisajärve 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja Mõisa allee 9, 9a, 9b 

kinnistute elanike hinnangul on eelneva detailplaneeringuga 

määratletud ühe- kuni kahekorruseliste ehitiste asendamine 

kolmekorruseliste kortermajadega Vahi tn 11 kinnistule oluline 

kasutajasõbraliku elukeskkonna ja esteetilise miljöö ning 

olemasolevate väärtuste vähendamine. 

Palume vastavalt omale kodu rajanud omanike ja elanike 

seaduslikule õigusele esteetilise miljöö ja kodu väärtuse kaitseks 

piirata ehitatavate korterelamute korruselisuse kahega. Pakutud 

lahendus sobitub paremini nii Vendi kinnistule planeeritud 

kahekorruseliste kui teiste piirkonnas asuvate ühe- kuni 

kahekorruseliste ehitistega. Samuti teeme ettepaneku määrata 

ehitusõiguse planeerimisel on aluseks eelkõige olemasolevad 

korterelamud ja nende lahendusega haakuva ruumilise lahenduse 

väljatöötamine.  

Mõisajärve tn üksikelamute ja olemasolevate/planeeritavate Vahi tn 

äärsete korterelamute vahel on üldkasutatava sihtotstarbega krundid, 

mis on oma ulatuses piisavad tagamaks linnalises keskkonnas roheline 

puhver ja vajadusel visuaalne tõke. 

Planeeringus on toodud võimalik hoonestusala ja määratud ehitusõigus 

kuni kahe korterelamu püstitamiseks. Määratud on ära kohustuslik 

ehitusjoon Vahi tn poolt. Ehk siis planeering võimaldab projekteerida 

nii ühe mahuna ehitusõiguse kui kahe eraldiseisva hoonena. 

Konkreetsete telgede määratlemine ei võimalda hilisemalt 

projekteerida ühe hoone lahendust ja kitsendaks projekteerimise 

võimalusi (välistaks näiteks ruudukujulise põhiplaaniga korterelamu 

lahenduse).   

Vallavalitsus on seisukohal, et eritüüpi keskkondade planeerimine 

kõrvuti toetab pigem mitmekesise linnalise ruumi teket luues 

keskkondi erineva tausta ja elustiiliga inimeste kohtumiseks rikastades 

seeläbi kõigi elanike maailmapilti ja suurendades tolerantsi.  
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maksimaalseks absoluutkõrguseks kuni 59,0 meetrit. Kuivõrd 

vallaarhitekt on oma 30.07.2019 e-kirjas avaldanud, et 

planeeringu seletuskirjas saab selgitada hoone paigutuse jm 

põhimõtted, mida projekteerimisel tuleb arvestada, siis teeme 

ettepaneku täiendada seletuskirja ning määrata korterelamu 

paiknemine pikema teljega põhja-lõuna (kirde-edela) sihis ning 

kahe korterelamu ehitamise korral Vahi tänava poolse korterelamu 

paiknemine pikema teljega tänavaga paralleelselt, et moodustuks 

ühtne tänavajoon Rahvusarhiivi hoidla ja uurimissaali hoone ning 

Mõisa allee 1 korterelamuga, mis mõlemad asuvad pikema teljega 

paralleelselt Vahi tänavaga. Teise korterelamu paiknemine aga 

pikema teljega põhja-lõuna (kirde-edela) sihis.  

 

2. Miks Tartu vallavalitsus kohtleb kinnistute omanikke 

erinevalt ega soovi tarvitusele võtta meetmeid 

võimalike parkimisprobleemide ennetamiseks, olles 

kursis Mõisa allee 1/3/5 korterelamute ehitamise 

järgselt piirkonnas tekkinud parkimisprobleemi ja 

liiklusohutuse vähenemisega? 

Vahi tn 11 maaüksus asub valdavalt üksikelamute piirkonnas, kus 

on kitsad tänavad ning parkimine korraldatud peamiselt krundil. 

Pärast naaberkinnistule Mõisa allee 1/3/5 korterelamute ehitamist 

on parkimisprobleemide lahendamiseks tulnud likvideerida 

kõnnitee Mõisa alleel ja liiklus Mõisa alleel sellele kinnistule 

sisse- ning väljasõitude tõttu on takistatud ja ohtlik. Seejärel on 

TVV 09.06.2009 kehtestatud detailplaneeringuga sätestanud 

nõude, et samasse piirkonda Vendi maaüksusele korterelamute 

ehitamisel tuleb iga ehitatava korteri kohta rajada kaks 

parkimiskohta. Käesoleval juhul leiab TVV, et piisav on väiksem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mitte arvestada.  
Planeeringute koostamisel on aluseks linnatänavate standard EVS 

843:2016, mis äärelinnade puhul määratleb ära vähima nõutud 

parkimiskohtade arvu, mida on võimalik piirkonna eripära arvestades 

suurendada. Standard näeb ette korruselamute alal min 1-2-toaliste 

korterite puhul 1,3 pk/korteri peale ja 3 ning enama toaliste puhul 1,5 

pk/korteri peale. Antud normatiiv pluss külaliste kohad peavad olema 

tagatud krundisiseselt.   

Käesolevas planeeringus on parkimiskohti kavandatud rohkem kui 

standard ette näeb. Planeeringus on kirjeldatud, et kogu krunti 

teenindav parkimine tuleb lahendada korterelamu krundil.  

Parkimisvõimaluste soodustamine suurendab liiklemissagedust ning 

aitab seega kaasa autostumise kasvule ja ummikute tekkele, mitte ei 
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parkimiskohtade nõue, kuna parkimisprobleemid on ka mujal (nii 

Tartu piirkonna valglinnaaladel kui linnas) ning 

parkimisvõimaluste soodustamine suurendab liiklemissagedust 

ning aitab seega kaasa autostumise kasvule ja ummikute tekkele, 

mitte ei lahenda parkimisprobleeme. On äärmiselt kahetsusväärne, 

et võimalike probleemide ärahoidmise asemel leiab TVV lihtsalt, 

et ka teistes piirkondades on parkimisprobleemid. On ilmne, et 

linna lähipiirkonda uude kortermajja soetavad endale korteri 

inimesed, kelle majanduslik võimekus on suurem ja kes enamasti 

kasutavad liiklemiseks mootorsõidukit, mida on tihti leibkonna 

kohta rohkem kui üks. Piirkonnas puuduvad üldkasutatavad 

parklad ning tänavad on kitsad, mistõttu tänavate äärde parkimine 

takistab liiklust ja muudab selle liiklejatele ohtlikumaks. Seega 

peab olema parkimine tagatud krundil, mida näeb ette ka 

detailplaneering. Standardis on kirjas vähim nõutud 

parkimiskohtade arv, mida on võimalik piirkonna eripära 

arvestades suurendada. TVV on 28.11.2019 vastuskirjas 

tunnistanud piirkonna parkimisprobleemi, kuid leidnud, et 

kohalikul omavalitsusel ei ole hoobasid, et krundisiseste 

parkimiskohtade jagamise osas kaasa rääkida. TVV hinnangul on 

probleemi põhjuseks see, et Mõisa allee 1/3/5 korterite juurde on 

ostetud vähem parkimiskohti, kui reaalselt on korteriomanike 

kasutuses autosid. Seega tuleks detailplaneeringus ette näha, et 

parkimiskohti oleks krundil piisavalt ning sätestada nõutavaks 

parkimiskohtade arvuks kaks nagu on nõutud ka naaberkinnistul 

Vendi maaüksusel. Lisaks määrata, et parkimiskoht kuulub 

korteriomandi juurde, välistamaks olukorda, et parkimiskohad on 

kinnistul küll olemas, kuid soovimatusest teha suuremaid rahalisi 

väljaminekuid, jäetakse parkimiskoht soetamata ja pargitakse 

ümbruskonna kitsastel tänavatel, muutes sellega liiklemise 

lahenda parkimisprobleeme. Ruumiplaneerimisel (hoonete mahud ja 

vahekaugus sh) määravaks kriteeriumiks ei saa olla autode hulk.  

Vallavalitsus on seisukohal, et pigem on vaja liikuda selles suunas, et 

parendada ühistranspordi ja jalgrataste kasutamise võimalusi-

harjumusi, mitte planeerida juurde ulatuslikke parkimisalasid ja 

laiendada sõiduteid.  

Käesoleva detailplaneeringu raames on ümberplaneeritud bussipeatuse 

asukoht ja muudetud turvalisemaks jalakäija jõudmine peatusesse. 

Seega parendatakse läbi planeeringu ühistranspordi kasutamise ja 

kergliikluse liiklemise võimalusi. Lisaks on planeeritavate 

korterelamute vahetus läheduses rattaringluse jaam. Tartu vald on 

liitunud Tartu linna rattaringluse süsteemiga, sellel aastal on tulemas 

kaks uut jaama Tartu valda (Kaupmehe tn Tila külas ja Pärna tn 

Kõrveküla alevikus). 

Selle asemel, et minna kaasa autode hulga suurenemise prognoosile, 

peaksime autokasutust vähendama ja suunama inimeste harjumusi. 

Vähenevad kõvakattega pinnad, suureneb tänavamaa haljastuse 

osakaal, tekivad jalakäija sõbralikumad kulgemisteed ja vähenevad 

sademevee probleemid. Lisaks liikumisviise mõjutades parandame 

rahva tervist.   
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keerulisemaks. Kuivõrd selline olukord on juba tekkinud Mõisa 

allee 1/3/5 korterelamute ehitamise järgselt, siis tuleb TVV-l 

rakendada meetmeid, et sellist olukorda Vahi tn 11 kinnistu puhul 

ära hoida. Parkimine peab olema korraldatud kinnistu piires, 

koormamata niigi kitsaid ümbruskonna tänavaid. Järelikult tuleb 

detailplaneering koostada selliselt, et ümberkaudsete elanike 

elukeskkond ei halveneks ning probleeme ei tekiks ka uutele 

elanikele.   

 

3. Miks peab Tartu vallavalitsus vajalikuks rajada Vahi 

tänavale kaks tõstetud ülekäigukohta? 

Kuna vastuvõetud detailplaneeringuga muudetakse 

liikluskorraldust, siis on plaanis likvideerida olemasolev 

ülekäigurada ja rajada selle asemel Vahi tänavale kaks tõstetud 

ülekäigukohta. Tõstetud ülekäike kasutatakse liikluse 

rahustamiseks. Tartu valla ja Tartu linna piiriks olev Vahi tänav 

on jaotusmagistraal ehk linnaosasisest liiklust võimaldav 

magistraaltänav, mis ühendab kohalikke jaotustänavaid ja 

juurdepääse põhimagistraalidega. Tartu linna üldplaneeringu 

kohaselt võib jaotusmagistraaltänavatel kasutada liikluse 

rahustamise võtteid erandkorras juhul, kui tänava ääres asuvad 

ühiskondlikud suure kasutusega ehitised (nt raamatukogu, haigla, 

spordiehitised jt) või lasteasutused (koolid, lasteaiad jt). 

Käesoleval juhul sellised erandid puuduvad ning kahe lähestikuse 

tõstetud ülekäigukoha rajamine pole põhjendatud. Lisaks on sellel 

tänavalõigul niigi kehtestatud liikluspiirang kuni 40 km/h. 

Eeltoodust tulenevalt teeme ettepaneku lihtsalt ülekäiguraja 

asukoha muutmiseks uue bussitasku rajamise järgselt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mitte arvestada.  
Tõstetud ülekäigukohad bussipeatuse juurde on ette nähtud selleks, et 

piiratud nähtavusega kurvis bussipeatuse juures oleks tagatud 

kehtestatud suurimast lubatud sõidukiirusest 40 km/h tegelik 

kinnipidamine kogu kurvi ulatuses kohas, kus jalakäijad kõige enam 

teed ületada soovivad, mitte üldistest liikluse rahustamise põhimõtetest 

lähtuvalt. 

Pakutud ülekäigukohta ei hakka kasutama Künni tänava poole 

suunduvad jalakäijad ja kiirus 40 km/h tuleb tagada ka bussipeatusest 

Mõisa allee poole. Heaks lahenduseks ühest künnisest ei piisa. 

Tõstetud pinna konkreetsed mõõtmed täpsustatakse teeprojekti 

koostamise käigus. Teeprojektiga täpsustatakse samuti kas tõstetud 

pindadele tähistatakse ka ülekäigurajad. 
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4. Mis liiki puud on võetud aluseks detailplaneeringu 

lisaks olevate 3D vaadete tegemisel? 

Detailplaneering näeb ette kõrghaljastuse rajamise krundipiirile 

ning detailplaneeringule on lisatud 3D vaated naaberkinnistutelt. 

Esitatud 3D vaated peaksid kajastama tegelikult tekkivat olukorda. 

Kahjuks ei nähtu, mis liiki lehtpuude istutamisega selline vaade 

saavutatakse, kus korterelamud on naaberkinnistutelt vaadatuna 

täielikult puudega varjutatud.  

 
 

4. Selgitus. Planeeringu koosseisus esitatavatele illustreerivatele 

joonistele ei ole määratud konkreetseid nõudeid. Planeeringu 

koosseisus peab olema esitatud vähemalt üks ruumiline 

illustratsioon kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest 

ruumilise ettekujutuse saamiseks. Käesoleva planeeringu 

koosseisus esitatud illustreerivate jooniste maht oli piisav, et 

anda edasi planeeringule kohast üldist ruumilist ettekujutust. 

Liigiline koosseis ei vaja illustreerivatel joonistel täpsustamist. 

Avaliku arutelu eesmärk on saavutada kokkulepe planeeringust huvitatud isiku, kohalike elanike ja planeeringu koostamise korraldaja vahel. 

 


