PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS
1. ÜLDANDMED
TAOTLEJA
Nimi

Viljandi Tarbijate Ühistu

Isikukood/registrikood

10249309

E-post info@viljandi.coop.ee; Margus.Toomla@viljandi.coop.ee telefon 43 30 143, 50 323 85
Postiaadress

Tallinna tn 3 Viljandi

2. PLANEERITAVA MAA-ALA ASUKOHT
Maaüksuse aadress Viljandi maakond; Põhja-Sakala vald; Vastemõisa küla; Posti
Katastritunnus 75801:001:0565
Olemasolev sihtotstarve maatulundusmaa
Maaüksuse omanik Viljandi Tarbijate Ühistu
Maaüksuse omaniku nõusolek taotlusega, allkiri Margus Toomla kuupäev ” 03 “ detsember 2018

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS PLANEERITAVAL MAA-ALAL
Olemasolevad hooned___Puuduvad
Olemasolevad kommunikatsioonid (elekter, vesi, kanalisatsioon, side, gaas) Telia sideliin, VASTEMÕISA:VIL
Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin) Teede ja juurdepääsude olemasolu Viljandi - Suure-Jaani Riigimaantee
Muud_____________________________________________________________________________________

4. PLANEERINGU EESMÄRK
☐ krundipiiride muutmine

☒ uue tee / tänava kavandamine

☐ maa-ala kruntideks jagamine

☒ üldplaneeringu muutmine

☒ sihtotstarbe muutmine

☐ muu tegevus

☒ ehitusõiguse määramine

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5. PLANEERINGUGA KAVANDATAV
Kruntide arv

1

Kruntide suurus

O,89 ha

Sihtotstarve

ärimaa

Ehitiste arv

1

Korruselisus

Kuni 2

Ehitusalune pind

Kuni 1000 m2

Katusekalle

0-30°

Tehnovõrgud: vesi

Jah

kanalisatsioon

jah

elekter

jah

soojavarustus

Vastavalt võimalustele

Parkimine

Oma krundil

Servituutide

Pole hetkel teada

vajadus

6. KÄESOLEVA TAOTLUSE ESITAMISEGA VÕTAB TAOTLEJA TEADMISEKS
6.1 Vastavalt „Planeerimisseaduse“ § 130 lõikele 1 võib taotlejal olla vajalik sõlmida Põhja-Sakala
Vallavalitsusega haldusleping detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise, sh finantseerimise
üleandmise kohta.
6.2 Vastavalt „Planeerimisseaduse“ § 131 lõikele 2 võib taotlejal olla vajalik sõlmida Põhja-Sakala
Vallavalitsusega haldusleping detailplaneeringuga ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse,
välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamise kohustuse üleandmise või väljaehitamisega seotud kulude
täieliku või osalise kandmise kohta.
6.3 Kohalik omavalitsus võib otsust kaalutledes keelduda detailplaneeringu algatamisest, vastuvõtmisest või
kehtestamisest.

7. TAOTLUSE LISAD
X asukohaskeem (mõõtkavas 1:10 000 või 1:5000, tiheasustusalal 1:1000)
Taotlust illustreeriv skeem
Kavandatava tootmistegevuse kirjeldus (tootmisehitiste planeerimisel).
Taotletava planeeringuala geodeetiline alusplaan (selle olemasolul).
Volitatud isiku puhul volikiri.

8. TAOTLEJA VASTUTAB ESITATUD ANDMETE JA DOKUMENTIDE ÕIGSUSE EEST
TAOTLEJA NIMI
ALLKIRI

Viljandi Tarbijate Ühistu

Margus Toomla

KUUPÄEV “ 03 “ detsember 2018

PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Suure-Jaani

23. jaanuar 2019 nr 25

Vastemõisa külas Posti kinnistu detailplaneeringu algatamine
Vastemõisa külas asuva Posti kinnistu omanik Viljandi Tarbijate Ühistu esitas Põhja-Sakala
Vallavalitsusele 3. detsembril 2018 taotluse detailplaneeringu algatamiseks eesmärgiga
kavandada kinnistule kuni 1000 m2 ehitisealuse pinnaga, kuni kahekorruseline kauplusehoone.
Üldplaneeringu järgi jääb Posti kinnistu Vastemõisa küla kompaktse hoonestusega alale, kus
uute hoonete püstitamisel on detailplaneeringu koostamine kohustuslik. Detailplaneeringuga
kavandatakse üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmist elamumaast
ärimaaks. Planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu põhilahenduse
muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine. Kuna
soovitakse muuta ühe krundi kasutamise sihtotstarvet, mis tähendab, et lähialal üldplaneeringuga
määratud elamumaa juhtotstarbega maa-alast muudetakse ärimaaks ca 20%, siis ei ole
vallavalitsuse hinnangul tegemist maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Kavandatav
ehitis sobitub otstarbelt piirkonda, kuna uue toidu- ja esmatarbekaupade kaupluse vajadus
piirkonnas on olemas.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Põhja-Sakala
Vallavalitsus.
Detailplaneeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust, mille korral keskkonnamõju
strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamine on kohustuslik. Samuti ei kavandata
detailplaneeringuga KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja § 6 lõike 4 alusel
kehtestatud määruses nimetatud tegevust, mille korral tuleb KSH algatamise vajalikkust kaaluda.
Arvestades eeltooduga ning võttes aluseks planeerimisseaduse § 124 lõiget 10, § 128 lõiget 1 ja
Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määrust nr 42 „Ehitus- ja planeerimisvaldkonna
ülesannete täitmine Põhja-Sakala vallas“,
1. Algatada detailplaneering Vastemõisa külas Posti kinnistul (katastritunnus 75801:001:0565) ja
lähialal eesmärgiga kavandada kinnistule kauplusehoone ning määrata krundi kasutamise
sihtotstarbeks ärimaa. Planeeringuala ligikaudne suurus on 1,0 ha.
2. Detailplaneering koostada vastavalt planeerimisseadusele ning kooskõlas Suure-Jaani valla
üldplaneeringuga ja lähteseisukohtadega (Lisa).
3. Vallavalitsusel sõlmida haldusleping huvitatud isikuga planeeringu koostamise tellimise
üleandmiseks.
4. Majandus- ja rahandusosakonnal teavitada detailplaneeringu algatamisest 14 päeva jooksul
algatamisest arvates väljaandes Ametlikud Teadaanded ja valla veebilehel ning 30 päeva jooksul
ajalehtedes Leole ja Sakala.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

6. Korraldusega mittenõustumisel võib esitada vaide Põhja-Sakala Vallavalitsusele (aadressil
pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42; 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald,
Viljandi maakond) või kaebuse Tartu Halduskohtule (aadressil trthktartu.menetlus@kohus.ee või
Kalevi 1, 51010 Tartu linn) 30 päeva jooksul korraldusest teadasaamist arvates.

allkirjastatud digitaalselt
Tõnu Aavasalu
vallavanem

allkirjastatud digitaalselt
Veronika Ling
vallasekretär

Saata: planeeringuspetsialist, VTÜ
1

5

Lisa
Põhja-Sakala Vallavalitsuse
23.01.2019
korraldusele nr 25
Lähteseisukohad Vastemõisa külas Posti kinnistu detailplaneeringu koostamiseks
1. Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk
Posti kinnistu jääb üldplaneeringuga määratud Vastemõisa küla kompaktse hoonestusega alale,
kus uute hoonete ehitamisel on detailplaneeringu koostamine kohustuslik.
Koostamise eesmärgiks on kavandada kinnistule kuni 2-korruseline kauplusehoone, ehitisealuse
pinnaga kuni 1000 m2 ning määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks ärimaa.
2. Olemasolev olukord
Planeeringuala asukoha skeem

Aluskaart: Maa-amet
_____ planeeringuala piir

Planeeringuala hõlmab hoonestamata Posti kinnistut (75801:001:0565, pindala 0,89 ha,
katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaa) ja selle lähiala. Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,0 ha.
Posti kinnistu piirneb Kaasiku tee 5 (87001:002:0146, elamumaa), Kurve (87001:002:0002,
elamumaa), Kuuse (87001:002:0089, elamumaa), Puurkaevu (87001:002:0133, tootmismaa) ja
24124 Viljandi - Suure-Jaani tee (87001:002:0177, transpordimaa) kinnistutega.
Juurdepääs kinnistule on Viljandi - Suure-Jaani riigi kõrvalmaanteelt.
Posti kinnistu kõlvikuline koosseis: haritav maa 0,88 ha, muu maa 0,01 ha.
Maa-ala ei ole määratletud üldplaneeringus ja maakonnaplaneeringus väärtusliku
põllumajandusmaana.
Maaüksusel põhjustavad kitsendusi järgmised objektid: 24124 Viljandi-Suure-Jaani tee;
elektriõhuliin 1-20 kV; sideehitis; puurkaev Pumbajaama kinnistul (kaitsevöönd 30 m).
3. Seotus teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega
1) Suure-Jaani valla üldplaneering
Üldplaneeringu järgi jääb Posti kinnistu Vastemõisa küla kompaktse hoonestusega alale, kus
detailplaneeringu koostamine on kohustuslik, üldplaneeringuga määratud maa kasutusotstarve on
elamumaa. Üldplaneeringuga on kavandatud Posti kinnistu ja Viljandi - Suure-Jaani tee vahele
kergliiklustee.
2) Viljandimaa maakonnaplaneering 2030+
Maakonnaplaneeringu keskuste võrgustikus on Vastemõisa küla määratletud lähikeskusena, kus
ühe soovitusliku teenusena on toodud toidu- ja esmatarbekaupade kaupluse olemasolu.
Maakonnaplaneeringuga on kavandatud Posti kinnistuga piirneva Viljandi – Suure-Jaani tee
äärde kergliiklustee ja maakondlik jalgrattamarsruut.
3) Lähialal kehtib Vastemõisa küla Küüni maaüksuse detailplaneering (Küüni maaüksus on
jagatud viieks elamumaa krundiks aadressidega Kaasiku tee 1,2,3, 4 ja 5).
4. Detailplaneeringuga lahendada järgmised ülesanded:
1) krundi hoonestusala määramine;
2) krundi ehitusõiguse määramine;
3) hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning
avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine;
4) ehitise ehituslike tingimuste määramine;
5) kuja määramine;
6) liikluskorralduse põhimõtete määramine;
7) haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.
Ülesannete loetelu võib planeeringu koostamise käigus täpsustuda.
Planeeritavale alale koostada geodeetiline alusplaan.
5. Koostöö ja kooskõlastuste vajadus
Planeering tuleb kooskõlastada Maanteeametiga ja Päästeametiga ning kaasata Suure-Jaani
Haldus AS, Elektrilevi OÜ, Telia Eesti AS ja piirnevate kinnistute omanikud.
6. Planeeringu esitamine
1) Detailplaneeringu joonised vormistada mõõtkavas 1:500 (1:1000);

7

2) Detailplaneering (seletuskiri, joonised, ruumiline illustratsioon, lisad) esitada vallavalitsusele
vastuvõtmiseks ja avalikustamiseks kahes eksemplaris paberkandjal ning digitaalselt pdf
formaadis;
3) Detailplaneering esitada kehtestamiseks ühes eksemplaris
paberkandjal ja digitaalselt (seletuskiri pdf formaadis, joonised dwg ja pdf formaadis, muud
materjalid pdf formaadis) ning CD-l.

Koostaja:
Kaja Notta
planeeringuspetsialist
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PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Suure-Jaani

30. oktoober 2019 nr 632

Detailplaneeringu vastuvõtmine
Vastemõisa küla Posti kinnistu (katastritunnus 75801:001:0565, katastriüksuse sihtotstarve
maatulundusmaa, katastriüksuse pindala 8892 m2) detailplaneering algatati eesmärgiga
kavandada krundile kauplusehoone.
Planeerija Projektikoda OÜ esitas Posti kinnistu detailplaneeringu vallavalitsusele
menetlemiseks 17.07.2019.
Planeeringuga kavandatakse üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmist.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Suure-Jaani valla üldplaneeringuga. Planeeringuala ja
selle lähiala on üldplaneeringuga määratud elamualaks ning planeeringuga kavandatakse
elamumaa ala muutmist ligikaudu 20 % ulatuses ärimaaks, mis ei ole vallavalitsuse hinnangul
üldplaneeringu ulatuslik muutmine. Kauplusehoone kavandamine elamualale aitab kujundada
kvaliteetset elukeskkonda.
Planeeringuga kavandatakse muudatusi liikluskorralduses. Töökoja tee suunatakse enne
olemasolevat likvideeritavat ristmikku planeeringualale ja rajatava mahasõidu kaudu riigiteele
24124 Viljandi - Suure-Jaani.
Vallavalitsus esitas detailplaneeringu kooskõlastamiseks Maanteeametile ja Päästeametile
(vallavalitsuse kiri 15.08.2019 nr 7-1/7-10) ning arvamuse andmiseks detailplaneeringu
koostamisse kaasatavatele isikutele (vallavalitsuse 13.08.2019 kirjad nr 7-1/7-8 ja nr 7-1/7-9).
Kurve kinnistu omanik esitas 15.08.2019 vallavalitsusele arvamuse, et planeeringus Kurve ja
Posti kinnistute vahele osaliselt kavandatud piire peaks olema kavandatud kinnistute vahelisele
piirile terves ulatuses. Planeeringu koostamisest huvitatud isik Viljandi Tarbijate Ühistu teatas
02.09.2019 kirjas nr 2-5/11 vallavalitsusele, et nende poolne huvi piirde rajamise osas terve
kinnistute vahelise piiri ulatuses puudub, kuid samas ei tee takistusi piirde rajamisel.
Päästeamet kooskõlastas detailplaneeringu 13.09.2019, Kooskõlastus K-MU/13).
Planeerija korrigeeris planeeringut vastavalt Maanteeameti kirjades 16.09.2019 nr 152/18/57409-6 ja 18.10.2019 nr 15-2/18/57409-9 toodud märkustele ning Maanteeamet
kooskõlastas planeeringu 25.10.2019 kirjas nr 15-2/18/57409-12.
Detailplaneeringuga on lahendatud planeerimisseaduse § 126 lõikes 2 toodud ülesanded lähtudes
planeeringu eesmärgist (hoonestusala määramine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja rajatiste ning juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike tingimuste
määramine).
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks planeerimisseaduse § 134, § 135 lõiget 1, Põhja-Sakala
Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 42 “Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine
Põhja-Sakala vallas” § 6 lõiget 1 ning arvestades, et detailplaneering vastab õigusaktidele ja
planeeringu eesmärgile,

1. Võtta vastu Vastemõisa küla Posti kinnistu detailplaneering (Projektikoda OÜ töö nr 2019-0327).
2. Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul 26.11.2019 - 10.12.2019
vallamajas ja Vastemõisa raamatukogus. Kui väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi,
mida ei võeta arvesse, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste arutelu 12.12.2019 algusega
kell 10.00 Vastemõisa raamatukogus.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldusega mittenõustumisel võib esitada vaide Põhja-Sakala Vallavalitsusele (aadressil
pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42; 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald,
Viljandi maakond) või kaebuse Tartu Halduskohtule (aadressil trthktartu.menetlus@kohus.ee või
Kalevi 1, 51010 Tartu linn) 30 päeva jooksul korraldusest teadasaamist arvates.

allkirjastatud digitaalselt
Hermann Kalmus
vallavanem
Saata: Viljandi Tarbijate Ühistu, e-post info@viljandi.coop.ee
1

allkirjastatud digitaalselt
Veronika Ling
vallasekretär
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PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS

Vastemõisa küla Posti kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu
PROTOKOLL

Vastemõisa raamatukogu
Algus kell 10.00, lõpp kell 11.15

12. detsember 2019

Osavõtjad:
Tiina Tigasoo
Rainer Lust
Margus Toomla
Kalle Kadalipp
Tauno Härginen
Merle Rang
Lea Hannus
Heli Torim
Neeme Univer
Kaja Notta
Vastemõisa küla Posti kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul
26.11.2019 – 10.12.2019 vallamajas ja Vastemõisa raamatukogus.
Planeeringu koostamise korraldaja esindaja, planeeringuspetsialist Kaja Notta tutvustas
planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekuid.
Posti kinnistuga läänest piirneva Kurve kinnistu omanikud esitasid väljapaneku ajal (3.12.2019)
järgmised ettepanekud:
1. Rajada läbipääsmatu piire kogu Kurve kinnistu ulatuses;
2. Rajada sademevee kompensatsioonialad.
Kurve kinnistu omanikud, esindajad (Rainer Lust, Tiina Tigasoo) põhjendasid piirde vajadust
kogu Kurve ja Posti kinnistute vahelise piiri ulatuses sooviga kaitsta nende omandit, kuna
kaupluse valmimisega hakatakse nende kinnistut kasutama läbikäigu hoovina, seades ohtu nende
vara (võttes kaasa tomateid ja õunu) ning teatud seltskond hakkab nende kinnistut kasutama
muul ebasobival viisil. Ka tagaks piire heitgaaside ja prügi sattumise Kurve kinnistule, kus
tegeletakse mahepõllundusega.
Posti kinnistu omaniku esindaja Margus Toomla oli seisukohal, et ei pea põhjendatuks
detailplaneeringus näitamata osas piirde rajamisel osalemist ning oma vara peab kaitsma omanik
ise.
K. Notta selgitab, et praegune planeeringulahendus näeb ette piirde vajaduse kavandatava
hoonestuse ehk aktiivsema tegevusega ala ulatuses, mis tagab naaberkinnistute omanikele
privaatsuse. Vallavalitsus on planeeringulahendusega nõus, kuna planeering on sellisel kujul
vastuvõetud (vallavalitsuse 30.10.2019 korraldus nr 632) ja enne vastuvõtmist esitasid Kurve

kinnistu omanikud samuti ettepaneku (15.08.2019), milles soovisid planeeringus näidata
läbipääsmatu piirde vajadus kogu Posti ja Kurve kinnistute vahelise piiri ulatuses. Vastuvõtmisel
ei arvestanud vallavalitus selle ettepanekuga, kuna aktiivsema tegevusega ala oli planeeringus
privaatsuse tagamiseks kavandatud eraldada naaberkinnistutest piirdega.
Kurve kinnistu omanikele oli küsimuseks ka see, kuidas tagatakse, et sademevesi ei valguks
nende kinnistule.
Planeeringu koostaja Kalle Kadalipp selgitas, et planeeringus on sademevee teema piisavalt
reguleeritud. Keelatud on sademevee tahtlik suunamine naaberkinnistule, detailsemalt
lahendatakse ehitusprojektiga, vajadusel tekitatakse kompensatsioonialad (paigaldatakse
spetsiaalsed mahutid või nähakse ette kruusaga alad).
Küsimuse esitajad olid selgitusega rahul ning said vastuse.
Piirde teema arutelu jätkus.
Arutelul oli teemaks ka piirde väljaehitamise kulude kandmine, kuid leiti, et see tuleb kokku
leppida kinnistu omanikel planeeringuväliselt, kuna pole detailplaneeringuga lahendatav
ülesanne.
Külavanem Tauno Härginen oli seisukohal, et piirdevajadus suuremas ulatuses kui planeeringus
näidatud on olemas, ka parklaala peaks olema piirdega eraldatud Kurve kinnistust.
Arutelu käigus ei jõutud ühesele kokkuleppele Posti ja Kurve kinnistu vahelise piirde ulatuse
osas.
Otsustati, et vallavalitsus kaalub piirde vajaduse ulatust ja võtab seisukoha.
Arutelul osales ettevõtja Neeme Univer, kes kasutab põllumajandusmasinatega Posti kinnistu
põhjapiiril olevat Töökoja teed, mis suunatakse vastavalt detailplaneeringule läbi Posti kinnistu
Viljandi - Suure-Jaani riigiteele ning olemasolev mahasõit suletakse. Kuna tema hakkab
eeldatavalt rohkem kasutama Kaasiku teed ja valla tee olukord ei ole hea, tegi ta ettepaneku, et
vald viiks Kaasiku tee tolmuvaba katte alla.

allkirjastatud digitaalselt
Kaja Notta
planeeringuspetsialist
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PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Suure-Jaani

8. jaanuar 2020 nr 12

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste ja avaliku arutelu tulemuste
osas seisukoha võtmine
Vallavalitsuse 30.10.2019 korraldusega nr 632 võeti vastu Posti kinnistu (katastritunnus
75801:001:0565) detailplaneering, millega kavandatakse kinnistule kauplusehoone rajamist.
Planeeringu avalik väljapanek korraldati ajavahemikul 26.11.2019 – 10.12.2019 vallamajas ja
Vastemõisa raamatukogus.
Planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitasid planeeringualaga läänest piirneva Kurve kinnistu
omanikud ettepanekud:
1. Rajada läbipääsmatu piire kogu Kurve kinnistu ulatuses;
2. Rajada sademevee kompensatsioonialad.
Enne planeeringu vastuvõtmist esitasid Kurve kinnistu omanikud ettepaneku näidata
planeeringus läbipääsmatu piire koos hekiga kogu Posti ja Kurve kinnistute vahelise piiri
ulatuses. Vastuvõtmisel ei arvestanud vallavalitsus selle ettepanekuga, kuna kavandatava
kauplusehoone ala ulatuses oli planeeringus näidatud piire tagamaks privaatsus naaberkinnistute
omanikele.
Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus Vastemõisa raamatukogus 12.12.2019.
Arutelul kaaluti võimalust näidata planeeringus piire kuni parkla-ala lõpuni.
Teise ettepaneku osas selgitas planeeringu koostaja, et planeeringus on sademevee teema
piisavalt reguleeritud. Keelatud on sademevee tahtlik suunamine naaberkinnistutele ning
detailsemalt lahendatakse ehitusprojektiga. Ettepaneku tegijad nõustusid selgitusega.
Arutelul otsustati, et vallavalitsus kaalub piirde rajamise vajaduse ulatust Posti ja Kurve
kinnistute vahel ning võtab seisukoha.
Kuna arutelul ei saavutatud selget kokkulepet Posti ja Kurve kinnistu vahelise piirde ulatuse
osas, küsis vallavalitsus täpsustavat kirjalikku seisukohta Kurve kinnistu omanikelt. 16.12.2019
saabus vallavalitsusele Kurve kinnistu omanike täpsustav ettepanek, milles nõustutakse
planeeringulahendusega, kui:
1. Rajatakse kompensatsioonialad sademevee ärajuhtimiseks;
2. Planeeringut täpsustatakse ja näidatakse läbipaistmatu piirdeaia vajadus parkla-ala lõpuni, mis
kompenseeritakse COOP Eesti Keskühistu poolt. Parkla-ala lõpust kuni Kurve ja Posti kinnistute
vahelise piiri lõpuni rajatakse piirdeaed Kurve talu vahenditega.
Eeltoodu ning planeerimisseaduse § 137 ja § 138 lõike 1 alusel,
1. Posti kinnistu detailplaneeringu (Projektikoda OÜ töö nr 2019-03-27) avalikustamisel tehtud
ettepanekute ja nende täpsustamisel tehtud ettepanekute osas jääda järgmistele seisukohtadele:
1.1 Täiendada detailplaneeringu seletuskirja punkti 11.5, milles on kajastatud sademevee
ärajuhtimise teema, lausega: „Kompensatsioonialad lahendada vajadusel projekteerimise
käigus.“

1.2 Nõustuda ettepanekuga näidata detailplaneeringus läbipaistmatu piirde vajadus kuni
kavandatava parkla-ala lõpuni ning täpsustada vastavalt planeeringu põhijoonist ja seletuskirja.
Mitte kajastada planeeringus piirde väljaehitamise rahastamist, kuna see ei ole
detailplaneeringuga lahendatav ülesanne.
2. Mitte korrata planeeringu kooskõlastamist valitsusasutustega ega korraldada uut avalikku
väljapanekut ja arutelu, kuna planeeringusse tehtavad muudatused ei muuda detailplaneeringu
põhilahendusi.
3. Detailplaneering esitada heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. Korraldusega mittenõustumisel võib esitada vaide Põhja-Sakala Vallavalitsusele (aadressil
pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald,
Viljandi maakond) või kaebuse Tartu Halduskohtule (aadressil trthktartu.menetlus@kohus.ee või
Kalevi 1, 51010 Tartu linn) 30 päeva jooksul korraldusest teadasaamisest arvates.

allkirjastatud digitaalselt
Hermann Kalmus
vallavanem

allkirjastatud digitaalselt
Veronika Ling
vallasekretär

Saata: Viljandi Tarbijate Ühistu, e-post info@viljandi.coop.ee; Rainer Lust, Richard Lust,
Christopher Lust
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