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Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 

ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine 

 

 

Romm Jakovlev on esitanud taotluste Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10 ja 12 

maaüksuste detailplaneeringu algatamiseks.  

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja Ojaääre tänava 

katastriüksuste piiride muutmist, kuna Ojaääre tänava Tartu-Jõgeva-Aravete maantee poolne ots 

on suletud ja sõidukite juurdepääs riigimaanteele puudub. Ojaääre tänav on peale Tartu-Jõgeva-

Aravete maanteele uue ristmiku ehitust muutunud tupiktänavaks (jalakäijate pääs maanteeäärsele 

kergliiklusteele on tagatud). Uue liikluskorraldusega seoses puudub vajadus varem planeeritud 

14m laiuse teekoridori järele. Lisaks liikluskorraldusele ja krundipiiride muutmisele vaadatakse 

üle kruntide hoonestusalad, ehitusõigused, haljastus, heakord ja varustamine tehnovõrkudega. 

Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.  

Planeeritaval alal kehtib Tartu Vallavolikogu 13.09.2006 otsusega nr 101 kehtestatud Ojaääre 

kinnistu (79401:006:0454) ja Markuse kinnistu (79401:006:0473) osaala detailplaneering, mille 

alusel moodustati krundid ja väljastati ehitusload üksikelamute püstitamiseks. Käesolevaks 

hetkeks on enamuses planeeritavatel kruntidel ehitusega alustatud. Uue detailplaneeringu 

kehtestamisel muutub vana kehtiv detailplaneering kattuvas ulatuses kehtetuks.  

Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala elamumaa juhtotstarbega 

maa-alal, kuhu on lubatud elamute rajamine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas 

kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.  

Planeeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest. 

Vajalike uuringute läbiviimise vajadus selgitatakse välja planeerimise käigus. 

Kavandatav tegevus ei ole vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detailplaneering, mille 

alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. Samuti pole kavandatav tegevus 

eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2-4 sätestatust. Kavandatav 

tegevus ei kuulu ka Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille 

korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" alla. 

Seega ei ole antud juhul kavandatud tegevuse puhul kohustuslik keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) algatamine ega ka selle tarbeks eelhinnangu koostamine, mistõttu pole 

võimalik ega ka vajalik KSH algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.  

 

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

1, 5–8, § 140 lg 7 ja Tartu valla üldplaneeringu alusel Tartu Vallavalitsus 

 

otsustab: 

 

1. Algatada Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja lähiala maaüksuse 

detailplaneering. 

 



 

 

2. Kinnitada Vahi alevikus asuvate Ojaääre tn 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ja lähiala 

detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt lisale*. 

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

 

 

 (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Jarno Laur       (allkirjastatud digitaalselt) 

Vallavanem      

        Eve Kallas 

        Vallasekretär 

 

 

*Lisa Tartu Vallavalitsuses 

 

 

 

 


