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Äksi alevikus asuvate Saadjärve tn 1 ja  

Väikeaia maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu 

algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju  

strateegilise hindamise mittealgatamine 

 

 

Saadjärve tn 1 kinnistu omanik Vahur Jurs esitas planeeringu algatamise taotluse Äksi alevikus 

asuvale Saadjärve tn 1 maaüksusele detailplaneeringu algatamiseks. Käesoleval hetkel on 

maaüksuse (kü 79402:001:0262) sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 42305 m².Väikeaia 

kinnistu (kü 79402:001:0466, pindala 11596 m², sihtotstarve 100% maatulundusmaa) omanik on 

Tartu vald. Lisaks on planeeringualasse kaasatud osa Väikeaia maaüksusest Saadjärve poole 

jäävast maa-alast, mis on veel omandisse vormistamata. 

 

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste jagamist elamumaa 

sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete 

projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringuga tuleb lisaks lahendada ära ka üldkasutatavate 

maade struktuur (sh mänguväljakute paiknemine ja jalgteede võrgustik haljasaladel). Lisaks 

antakse täpsem lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, 

parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Oluline on tagada juurdepääsud Rääbise 

tn 7 ja 9 kruntidele.  

 

Käesoleval hetkel kehtib Väikeaia maaüksusel ja planeeringualasse jääval omandisse 

vormistamata maa-alal Äksi alevikus asuva Äksi keskuse detailplaneering (kehtestatud 

16.11.2016 Tartu vallavalitsuse korraldusega nr 568). Planeeringuga kavandati Väikeaia 

maaüksuse jagamist kaheks krundiks (transpordimaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega krunt) 

ning omandisse vormistamata maa-alal üldkasutatava maa sihtotstarbega krundi moodustamist.  

Hetkel ei ole kehtivat planeeringut täielikult realiseeritud. Nimetatud detailplaneering muutub 

peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas osas kehtetuks. 

 

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, mistõttu on terviklikuma lahenduse eesmärgil planeeringualasse 

kaasatud mitu maaüksust. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas 

kehtiva üldplaneeringuga. 

 

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja kehtivast 

üldplaneeringust. 

 

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus. 

 



 

 

Planeeritava ala ulatus on ca 6,7 ha. 

 

Käesoleva planeeringu algatajaks, koostamise korraldajaks ja kehtestajaks on Tartu Vallavalitsus 

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

 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 2 punktile 

4 tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta 

eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering, millega kavandatakse keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja 

keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 4 alusel kehtestatud 

määruses nimetatud tegevust. Tuginedes Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 

“Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse 

eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 15 punktile 8 e (selline tegevus, mis ei ole otseselt seotud ala 

kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik, kuid mis võib üksi või koostoimes muu 

tegevusega eeldatavalt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala või kaitstavat loodusobjekti) tuleb 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta 

eelhinnang.  

 

Planeerimisseaduse § 124 lg 6 kohaselt detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab 

Natura 2000 võrgustiku alale mõju, tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju 

strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste 

asutuste seisukohtadest. 

 

KeHJS § 33 lõigete 4 ja 5 sätestatud kriteeriumide alusel antud eelhinnang on esitatud käesoleva 

korralduse lisas 2. Eelhinnangu koostaja on Tartu vallavalitsus. Detailplaneeringu kontekstis ei 

ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning keskkonnamõju 

strateegilise hindamise läbiviimine ei ole vajalik. 

 

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 2, § 33 lg 2, 

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

Vallavalitsus  

 

otsustab: 

 

1. Algatada Äksi alevikus asuvate Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste ning lähiala 

detailplaneering. 

 

2. Kinnitada Äksi alevikus asuvate Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste ning lähiala 

detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt lisale 1. 

 

3. Mitte algatada Äksi alevikus asuvate Saadjärve tn 1 ja Väikeaia maaüksuste ning lähiala 

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 teatavakstegemisest. 
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