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Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse
(kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu algatamine
GS Production OÜ esindaja Vladimir German on esitanud avalduse Tila külas asuva VäikeKivistiku maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks. Olemasolev Väike-Kivistiku katastriüksuse
sihtotstarve on maatulundusmaa ja pindala 0,3 ha, maaüksus on hoonestamata.
Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda olemasoleva Väike-Kivistiku maaüksuse
kasutamise sihtotstarbe muutmist maatulundusmaast tootmis- ja ärimaaks ning krundile
ehitusõiguse määramist hoonete püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala
haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega
varustamisele. Planeeritava ala ulatus on ca 0,4 ha.
Planeeritav ala paikneb Tartu valla üldplaneeringu järgselt detailplaneeringu kohustusega alal.
Tartu valla üldplaneeringu järgne maakasutuse juhtfunktsioon on Tila küla käsitletavas
piirkonnas tootmismaa ja ärimaa (tähistus TT/B). Juhtfunktsioon on määratud segakasutusalana.
Üldplaneeringu kontekstis mõeldakse selle all: kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja
majutushoonete maad, büroo- ja kontorihoonete maad ning tootva ja ümbertöötleva tootmisega
seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste maad, mille puhul tuleb arvestada
tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale keskkonnale. Äri- ja tootmismaade arendamise
ning kasutamise põhimõttena on üldplaneeringus sätestatud, et kõik senised olemasolevad äri- ja
tootmismaad säilivad ja eesmärgiks on olemasolevate tootmismaade intensiivsem kasutusele
võtmine ning täiendavate tootmismaade reserveerimine. Tootmismaad peab eraldama
elamualadest kaitsehaljastusega, et tagada puhvertsoonid tootmise ja elamumaa
juhtfunktsiooniga alade vahel.
Antud detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.
Planeeritava ala kontaktalal on varasemalt kehtestatud detailplaneeringud, millega tuleb
käesoleva detailplaneeringu väljatöötamisel arvestada (Tila külas asuvate Väike-Kuusiku,
Viilhalli, Käänutaguse, Tagaserva ja Kivipealse maaüksuste detailplaneering, kehtestatud
17.10.2007.a volikogu otsusega nr 187 ja Tila külas asuva Mihkli maaüksuse ja lähiala
detailplaneering, kehtestatud 3.08.2016.a vallavalitsuse korraldusega nr 370).
Võimalike täiendavate uuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise 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.

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, § 126
lg 1, § 128 lg 1, 5, 6, 7, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg
2 3 , § 33 lg 1 p 3, haldusmenetluse seaduse § 4 lg 1 ja lg 2 ja Tartu valla üldplaneeringu alusel
Tartu Vallavalitsus
otsustab:
1. Algatada Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585)
detailplaneering.
2. Kinnitada Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585)
detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt lisale.*
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korralduse peale võib esitada Tartu Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tartu
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
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