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T6lliste valla iildplaneeringu iilevaatamtne

Planeerimisseaduse $ 29 l6ike 3 kohaselt on T6lliste Vallavolikogul kohustus kuue kuu
jooksul piirast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi tile vaadata T61liste valla
kehtivad iildplaneeringud. Ulevaatamise eesmiirk on viilja selgitada kehtivate
tildplaneeringute ajakohasus valla arengu suunamisel ning muudatuste tegemise vajalikkus
maakasutuse edasisel kavandamisel.
Tdlliste valla haldusterritooriumil kehtib T6lliste valla i.ildplaneering, mis on kehtestatud
Tdlliste Vallavoliko gu I7 . juuli 2006. a miiZiruseg a m 9 .
Tdlliste valla iildplaneeringut vdib pidada ajakohaseks ning piisavaks tagamaks valla
jiitkusuutlik arendamine, maakasutuse tingimuste seadmine j a ehitusdiguse ulatuse
kavandamine. Kehtivas tildplaneeringus on piisavalt tiipselt liibimdeldud eelkdige kompaktse
hoonestusega asulate keskuste (Tsirguliina, Sooru, Laatre, Jaanikese ja T6lliste suvilate
piirkonna) perspektiivne maakasutus. Eelnimetatud asulate puhul on miiiiratud perspektiivsed
elamumaad, tootmismaad, drimaad, tildkasutatavad alad jne ning miiZiratud detailplaneeringu
koostamise kohustuseg a alad.
T6lliste valla i.ildplaneeringu jdustumisest kuni kiiesoleva ajani on kehtestatud kuus
tildplaneeringu alusel koostatud detailplaneeringut. Suuremad arendused on kavandatud
Jaanikese kiilla, kus on koostatud Kase kinnistu ja selle liihiiimbruse detailplaneering ning
Kalda kinnistu detailplaneering. Mdlemad eelnimetatud detailplaneeringud on koostatud
perspektiivsetele elamumaadele. Kase kinnistule on planeeritud I2ja Kalda kinnistule 16
elamumaa sihtotstarbega krunti. Kruntide keskmiseks suuruseks onplaneeritud 2000 m2,
millel maksimaalselt kolm kuni kahekomrselist hoonet. Lisaks on planeer"itud maa puurkaer,u,
alajaamaning juurdepiiSsuteede rajamiseks ning Kalda kinnistule 1772 m" suurune
iildkasutatavamaasihtotstarbega krunt. Tsirguliina alevikus on olemasolevale tootmismaale
koostatud Joonase kinnistu detailplaneering. Ulejaanud kolm hdlmavad vaid tiht elamumaa
sihtotstarbega kinnistut. KOik eelnimetatud planeeringud on ajakohased jaiaiivad kiiesoleva
tildplaneeringu iilevaatami sel j titkuvalt kehtima.
Kiiesoleval aastal algatati esimene iildplaneeringut muutev detailplaneering. Litbiplaneerimist
ootavad Jaanikese kiilas asuvad Jaanikese motokompleksi kinnistud, kus omanikul on soov
muuta iildplaneeringukohane iildkasutatav ala ja perspektiivne elamumaa valdavalt anmaa
sihtotstarbega kinnistuteks.
Samas tuleb arvestada asjaoluga, et eelnevate aastate i.ildine majanduslik madalseis on
piirssinud arendustegevust eelk6ige tugevatest keskustest kaugemal asuvates omavalitsustes.
Nimetatud asjaolu vdib olla pdhjuseks, et Dldplaneering ei ole siiani reaalsele ehitustegevusele
takistuseks olnud.

Uldplaneering on kooskdlas kehtiva Tdlliste valla arengukavaga ning pdhilahenduste osas
Valga maakonnaplaneeringuga. Erinevus maakonnaplaneeringuga seisneb tiheasusalade
teadl ikus maar arnataj iitmi s e s.
Kokkuvdtteks saab oelda, et kuigi valla tildplaneeringu kehtestamisest on m66dunud seitse
aastat,ei ole vajalik ega ka majanduslikult vdimalik alustada uue Tdlliste valla tildplaneeringu
koostamist, mille eesm?irk oleks oluliselt muuta olemasolevat iildplaneeringut.
Vallal on olemas v6imalused tasakaalustatud arenguks, kus lisaks vdimalikule
elamuarendusele on loodud eeldused ka tootmiseks ja teenuste pakkumiseks.
Tulevikus peab kibi t<i<itama vdimalused iildplaneeringut tiipsustavateja tiiiendavate valla
ruumilist arengut kujundavate teemaplaneeringute koostamiseks. T6lliste vallas tuleb kaaluda
valdkonnapdhise teemaplaneeringu,,Tdlliste valla kergliiklusteed" koostamise algatamist'
Koostatavi valdkonnapdhise teemaplaneeringu puhul tuleb liihtuda pdhimdttest, tagadavalla
tasakaalustatud ruumiline areng eesmiirgiga muuta olemasolev elukeskkond atraktiivsemaks
ja paremini toimivaks.
Tulenevalt eeltoodust ja v6ttes aluseks planeerimisseaduse $ 29 ldiked 3-4 ning Tdlliste
Vallavoliko gu26. mai2004. a mii2iruseganr 7 kinnitatud ,,Ehitusmiidruse" punkti 17.70,
T6lliste Vallavolikogu

OTSUSTAB:
Jattakehtima T6lliste Vallavolikogu 17. juuli 2006. a miiiiruseganr 9 kehtestatud Tdlliste
valla tildplaneering.
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ja Tdlliste
Avaldada info i.ildplaneeringu iilevaatamise tulemustest ajalehes Valgamaalane

valla veebilehel.
3. Ulevaatamise tulemused esitada Yalgamaavanemale
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4. Otsus i 6ustub teatavakstegemisest.

vdib esitada 30 piieva jooksul vaide Tdlliste Vallavolikogule
haldusmenetluse ,"u-d.rr", siitestatud korras vdi kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus satestatud korras, arvates otsusest teadasaamise pdevast v6i piievast,
5. Kiiesoleva otsuse peale

millal oleks pidanud otsusest teada saama'
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