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Teemaplaneeringukehtestamine

täpsustava teemaplaneeringu
Jögeva, Jäwa ja Tartu maakonnaplaneeringuid
"Pöhimaanteem 2 (8263) Tallinn Tartu Vöru - Luhamaatrassi asukoha
poolt määratakse
Tarfu maavanema
t?ipsustamine
km 92,0 - 183,0"kehtestamisega
Tartu maantee I klassi maanteele
Tartu maakonna territooriumil Tallinn
esitatavatele nöuetele vastavusse viimiseks tarvilik maksimaalne maa-ala
kilomeetritel
154,1- 183.
Tallinn - Tartu- Luhamaamaanteeolulisuston kajastatudmitmetesrahlusvahelistes
ja riigi strateegilistes
mis tähendab,et nimetatudmaanteearendamine
dokumentides,
ja
on vajalik riigi
rahvusvaheliseltasandil. TEN-T (Trans EuropeanTransport
sadamate,
raudteede,siseveeteede,
Network) on EuroopaLiidu sisenemaanteede,
ja
TEN-T
vörgustik.
ühenduspunktide
lennujaamade multimodaalsetranspordi
(pealinnad,suurimadlinnastud,
pöhivörk ühendabpeamisi riigi majanduskeskusi
kauba-ja
rolli rahvusvahelises
olulist
ning omab
tööstuskeskused,
transpordisölmed)
Eestis kuulub Tallinn Tartu reisijateveos.TEN-T pöhitranspordivörgustikku
mis muuhulgashölmabTallinntranspordikoridor,
Koidula/Luhamaa
multimodaalne
Tartu Luhamaamaanteed
koosLuhamaamaanteepiirijaamaga.
Kehtiva üleriigilise planeeringu"Eesti 2030+2" tegevuskavasätestabnimetatud
söidetavuseja ohutuse
planeeringuelluviimise üheks ülesandekspöhimaanteede
suundades.
Eestileolulistesrahvusvahelistes
arendamise
Tallinn - Tartu - Luhamaa maanteearendamisevajadus on mäliratletudriigi
dokumendison toodud,et Tallinn - Tartu transpordiarengukavas.
Strateegilises
Luhamaa on oluline ja arendamist vajav suund. Vabariigi Valitsuse
20ll - 2015,kustransporti
aastateks
on seatudtegevuseesmärgid
tegevusprogrammis
puudutavas
osason mlirgitudTallinn- Tartumaanteeehitamineneljarajaliseks.
aastateks2003 - 2015 on strateegiliseks
Eestirahvuslikusliiklusohutusprogrammis
püstitatudmaksimumprogramm
ehk visioon 100,mis tähendab,et aastaks
eesmärgiks
hukkunutearv aastasei
2015 tuleb Eestissaavutadaolukord, kus liiklusönnetustes
parandamine,
mille
liikluskeskkonna
ületa100inimest.Üheksmeetmekson seejuures
hulkakuulubmuuhulgasteedeehitamineja rekonstrueerimine.
nähtubsuurüle-Eestilineja rahvusvaheline
dokumentidest
Nimetatudstrateegilistest
avalikhuvi Tallinn - Tartu- Luhamaamaanteearendamiseks.

Teemaplaneeringu
elluviimiselluuakseeeldusedPöhja-ja Löuna-Eestiaeg-ruumilise
vahemaavlihenemiseksnii riigisiseselekui rahvusvaheliseleliiklemisele ning
teetrassiliiklusohutusetöusule.
Planeeringukoostamisekäigus on teostatudliiklusohutuseanalüüs(Insenerbüroo
Stratum,Tallinn 2010),liiklusuuringudja liikluseprognoos(TalliruraTehnikaülikooli
ja
Teedeinstituut,
Tallinn 2010),tulemuslikkusearuanneja analüüs,tasuvusarvutus
finantsanalüüs(AS EA Reng, Tallinn 2010). Arvesseon vöetud planeeringualal
kehtivaidüld- ja detailplaneeringuid.
Planeeringu koostamisel on tasakaalustatultarvesse vöetud planeeringuala
majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonnaarengu pikaajalisi
suundumusija vajadusi ning kaasaegseid
tee-ehituslikkeja liikluskonalduslikke
nöudeid.Teepaiknemisalaehk trassikoridor on määratudasukohta,kus seetehnilismajanduslikkenöudeid arvestadeshäirib olemasolevaidmajapidamisi,kohalikku
olemasolevatja kavandatudruumilist keskkondaning looduskaitselisieesmärke
vlihimalvöimalikulmääral.
ja strateegilisekeskkonnamöjuhindamise
Valminud planeeringueskiislahenduste
tulemustetutvustamisekskonaldati planeeringualavaldadesavalikke arutelusid.
Laekunud ettepanekuid ja eelistatud variante kaaluti lahenduse edasisel
väljatöötamisel.
kohast vastuvötmist,
Planeering kooskölastati, enne selle planeerimisseaduse
ja
Maa-ametiga,
Majandus- Kommunikatsiooniministeeriumiga,
Keskkonnaametiga,
Maanteeametiga,Muinsuskaitseametiga,
Päästeametiga,Terviseametiga,Jögeva
maavanemaga,Tartumaa Laeva vallaga, Tähtvere vallaga ja Tartu linnaga.
Planeeringu elluviimisega kaasneva strateegilisekeskkonnamöjuanranne on
poolt heakskiidetud 23.02.2012kirj aganr 6-8I 11I 30426-8.
Keskkonnaameti
Kinnisasjadeomanikke,kelle maaüksusiplaneeritudteekoridoriasukohtpuudutada
vöib, teavitati tZihtkirjagaplaneeringuavaliku väljapanekuja avaliku arutelu
ja -kohastning kirjalike ettepanekute
ja vastuväidete
esitamiseviisist.
toimumisajast
ja
vöivadmöjud.
Teatesmlirgiti planeeringueesmärk selleelluviimisegakaasneda
vöi
Planeeringuavalikul väljapanekullaekusTartumaaosaskirjalikke ettepanekuid
vastuväiteidkaheksateistkümnelt
isikult. Ettepanekudkogujateedepaiknemiseja
maanteesttuleneva liiklusmtiLraleevendamisekohta otsustati arvessevötta ning
planeeringutvastavaltkorrigeerida.Arvessevötta polnudvöimalik kuut ettepanekut
ja vastuväidetning vastavaltplaneerimisseadusele
esitatineedseisukohaandmiseks
järelevalvetteostavaleSiseministeeriumile.
kirjaganr 13-2/27-3andnudJärvamaa,
Jögevamaa
Regionaalminister
on 11.06.2012
ja Tartumaamaakonnaplaneeringuid
"Pöhimaantee
täpsustavale
teemaplaneeringule
m 2 (E263) Tallinn-Tartu-Vöru-Luhamaa
trassi asukohatäpsustaminekm 92,0183,0" heakskiidu ning tagastanudselle maavanemaleTartu maakonna osas
kehtestamiseks.

Kaalunudpariteetseltüksikutemaanteetrassikoridori ala kinnisasjaomanikehuve,
riigi strateegilisieesmärkeja üldist avalikkuhuvi riigi pöhimaanteekaasajastamise
jätmisesttulenevriive üldistele,ühiskonna
vastuleian, et planeeringukehtestamata
planeeringuga
seatudmaakasutustingimustest
kui tervikuhuvideleon oluliseltsuurem
tulenevatest
riivetest.
teemaplaneeringei kitsenda kellegi senist
Kehtestatudmaakonnaplaneeringu
maakasutusöigust.
Planeeringuelluviimisekstarviliku ehk neljarealisemaanteeja
liiklussölmedeehitamisekslöpliku maa-alasuurusmäärataksetee-ehitusprojektis.
siis
Kui joonehitise(sh riigimaantee)asukoht on valitud maakonnaplaneeringuga,
vastavaltplaneerimisseaduse
$ 29' löikele 6 koostataksenimetatudehitiseprojekt
kehtestatudmaakonnaplaneeringu
alusel.Planeeringualuselkoostatavmaanteeteeehitusprojektmäärab täpse maa-alatee rajamiseks.Tee-ehitusprojektikoosseisu
ja edasiseks
kuulub ühe osanakrundijaotuskava,
milles määrataksetee-ehituseks
teehoolduseksvajalik teemaa,mille ulatusesnähakseette maa vöörandamine.
Riigimaanteede
toimub vastavaltVabariigi
ehitamiseksvajalikemaadeomandamine
ja
Valitsusepoolt kinnitatudteehoiukavale teeseaduse
$ l9 kohasetee-ehtituspojekti
poolt. Pärastvastavateelöigu vöi objekti
alusel,mis on kinnitatud Maanteeameti
vajalikerahadeeraldamistalustab
teehoiukavasse
vötmist ning sellerealiseerimiseks
Maanteeamet
maadeomandamise
menetlust.
pöhjendused
Lisakson teemaplaneeringu
toodud Jäwarraa,Jögevamaa
kehtestamise
ja Tartumaamaakonnaplaneeringuid
w 2
teemaplaneeringu
"Pöhimaantee
täpsustava
(8263) Tallinn Tartu Vöru Luhamaatrassi asukohatäpsustamine
km 92,0 ja planeeringujoonistel,
ja planeering)seletuskirjas
mis on
I 83,0"(Köide l, taustteave
korralduselahutamatud
lisad.
Lähtudeseeltoodustjavöttesaluseksplaneerimisseaduse
$ 24 lölke 2 ning arvestades
jalöikes
planeerimisseaduse{
23 löikes6
7,5241öikes6, $ 25löikes2 jalöikes3, $
26 löikes I ja g 29' löikes 5 ning keskkonnamöju
hindamiseja keskkonnajuhtimis44
süsteemiseaduse
$ löikes I sätestatut:
täpsustav
l. KehtestadaTartumaalJögeva,Jtirvaja Tartu maakonnaplaneeringuid
teemaplaneering
nr 2 (E263)Tallinn Tartu Vöru Luhamaaffassi
"Pöhimaantee
asukoha
täpsustamine
krrL92,0- 183,0".
teadeajalehes
2, Maavalitsuse
kehtestamise
kantseleilavaldadamaakonnaplaneeringu
jooksul
planeeringukehtestamise
otsusetegemisepäevast
"TartuPostimees"ühekuu
arvates.
Tähtvereia Laeva valla
3. Saatakäesolevakorralduse2irakiriSiseministeeriumile.
ning Tartulinnakohalikuleomavalitsusele.
4. EdastadaTähtvereja Laeva valla kohalikule omavalitsuseleteemaplaneeringu
materjalidpaber-ja digitaalkujulplaneerimisseaduse
$ 29' löike 5 kohasekstrassi

4
juhtfunklsiooniga
maakasutuse
asukohakandmisekskehtestatudüldplaneeringutesse
transpordimaa.
5. Pärasttrassikoridoriasukohakandmistkäesolevakorraldusepunktis 3 nimetatud
üldplaneeringutesse
kehtivad maanteetrassikoridori asukohasteemaplaneeringus
maakasutustingimused.
sätestatud
6. Teavitada planeeringu kehtestamisest 14 päeva jooksul e-kirjaga
ja
Majandusinisteeriumi.
Kultuuriministeeriumi,
Keskkonnam
JärvaMaavalitsust,Jögeva
Kommunikatsiooniministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi,
Löuna Regionaalset
Maavalitsust,Tartu Linnavalitsust,Maa-ametit,Maanteeamet,
Maanteeametit, Keskkonnaametit, Keskkonnaameti Jögeva-Tartu regiooni,
Terviseametit,Riigimetsa
Muinsuskaitseametit,
Päästeametit,
Pöllumajandusametit,
Kodakoosjeirgnevateabega:
Majandamise
Keskustja EestiKeskkonnaühenduste
keskkonnakaalutluste
arvesse
vötmine
on kajastatudplaneeringutekstis
,,Planeeringu
ja joonistel teelöikudekaupa. Keskkonnamöjustrateegilisehindamisekiügus on
analüüsitud vöimalikke erinevaid asukohaalternatiive(variante) ning esitatud
ja kvalitatiivsedmöjudvöimalikeleerinevatelvariantidele.
erinevadkvantitatiivsed
Keskkonnamöjustrateegilisehindamisekäiguson valitud välja sobiv trassikoridor
meetmed.Planeeringu
ning määratudsellelprojekteerimiseks
vajalikudleevendavad
lahendustuginebeelmainitule.
Planeeringugasaab tutvuda Tartu Maavalitsuses,Riia 15 Tarhr ja veebilehel
http://tartu.maavalitsus.eeletltallinn-tartu-maantee-trassivaliku-teemaplaneering.
7. Teavitada planeeringu kehtestamisestnädala jooksul tähtkirjaga kirjalikke
ettepanekuidja vastuväiteidesitanudisikuid: Tarmo Olesk, Mati Linno, Raul
Rosenvald,NeemeNeevits,Alma Maibach,GPK PartneridOÜ, Raul Talts ning ekirjagaKati Savi.
8. Käesolevatkorralduston öigus vaidlustadaühe kuu jooksul Tartu Halduskohtus
planeerimisseaduse
seadustikus
sätestatud
$ 26 löike I aluselhalduskohtumenetluse
korras. Samuti on vöimalik esitadaTartu Maavalitsuselevaie haldusmenetluse
seaduses
sätestatud
korras.
9. Korraldus jöustub p?irastteemaplaneeringus
valitud trassi koridori asukoha
kandmistköigisseplaneeringuala
kehtestatud
üldplaneeringutesse.
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