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1.ITLDOSA

Kaesoleva projektiga kavanclatuclValga maakonna Oru valla O~ aleviku(;nci. Valga
sovhoosi keskus) eluk"Vartali
krunclijaotuskavakoostamiseHihtealusekson Oru
vallavalitsusetellimiskirinr.84 17.04.1996.a.
Too eesmargiks on kavanclacla kasitletava maaiiksuste tulevasecl piirid voimalimult
optimaalselt, arvestacles koigi osapoolte huve, Hihtudes kehtivast seadusandlusest ja
maakorralcluslikest pohimotetest katastriiiksuste moodustamise1.

Oigusvastaseltvoorandatud maa tagastarnistaotlusieluk'Val1ali
piires vastavalt lisatud
Oru vallavalitsuseoienditeleasula piiridesrahuldatud ei ole, vastavaltmaarefoITni
seaduse1eon vallavalitsusekorraldustega talude maad asula piirides kompenseeritud (vt.
oiendid lisas).
Kasitletavaala kohta on olulisesosas olemas moodistused mootkavas 1:500 aastast
1984, millistekoopiad koos telmovorkude andmetabelitegaon lisatud tellija esimese
eksemplarikoosseisurullplaanidena (REI uurimistoocl271mvIja 2799Iv1l1984).Plaanile
on taiendavalttOokaigus kantud hiljem ehitatud hooned ja rajatised lihtsustatud
mootmiste alusel ning kontrollitud olemasolevateplaanidevastavllst tegelikkusele.
Kmndijaotuskava alusplaan on kompileeritudmootkavas 1:500, rnis voimaldab anda
keskmisetihedusegahoonestatud k"Vartali
teITitooriumikavandatavauue krudijaotuse
suhteliselttapsed pohimottelisedlahendused. Kinnistute moodustarnisemoodistustOode
kaigus tulevadjoonmoodud looduses tapsustada. Arvestades plaanidejoonpikkuste
voimalli-u kasvoivahest moonuturnist elektrograafilisemeetodiga kopeerimiselpaljundarnisel,on voimalikud ebatapsused plaaniltjoonepikkuste mootrnisel, mis aga ei
valista pohimottelistelahenduste korrektsust.
2.0LEiVL4.S0LEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS
K1-undijaotuskavaga
haaratav maa-ala pailmebkunagiste Saksamatsitalude maadel end.
VaIga sovhoositootrnistsoonija riigipohimaantee nr. 3 (Valga - Tal1u - Johvi) vahelisel
ca 6 ha suurusel alaI.
EIutsoon on hoonestatud pohiliselt 2-3 korruselistetiiiipsektsioonelamutegaja 1950-60ndatel aastatel ehitatudvaikekorterelamutega.LThepere-elamudpailmevaclale"iku
16unaserval Valga

- Tartu maantee

aares.

Pos.! ja2 asuvad 2-kO1TUselised
sektsioonelamudon ahikiittelning kruntide tagaservaclel
olevadkuuriclkiitusepaigutarnisekson taiesti amoriseerunudlobuclikudning
perspektiivispeaks lammutatamaja asenclatamauutega. Sama kehtib ka krunclile15
jiiiivakuurikogumikukohta.
Alevikup6hi1ineiihiskondlikhoone- endine sovhoosi kontorihoone on eravalduses.
Kinnismalestisenakaitse all olevad obkektid asulaspuuduvad.

Kvartal on suhteliscit tilleda haIjastusega, kuid sektsioonelamutl;; piirkond vajab
Uiiendavat kaasaegselt kujundatud k5rghaljastust.
J\Iaa-aluste ja-pealsete kOlmnunikatsioonide (vesi, kanalisatsioon, soojav5rgud, elekter,
side jne.) osas kehtivad peaaegu k5igi kavanclatud maaiiksuste kohta seadusjargsecl

kitsendused ( kOlmnunikatsiooniclekaitsetsoonidestaita kehtivaicleeskirjujne., vt. .
tabell). Mainitucl kOlllillunil\.atsioonide paiknemisedtulebtapsustacla
kinnistu.rnoodustamise plaanil.

3.PROJEKTEERITlID

KRUl\iTIIJAOTUSKA

iga konkreetse

VA LAHENDUSALUSED

~\iIaaiiksustekavandatucl piirid on toodud joonise Iehel nr.3, mida kasitleda koos
koosk5Iastustabeliga 1 (orient. pinnad, sihtotstarbed, omanikucl jne.).

Kvartali "konclikava-toestiku"- juurdepaasuteede ja sisses5itudemaaratlemiselon
Hihtutuclp5him5ttest, et iildkasutatavadsise1:vartaalsedteed kavandatakse
munitsipaalornandisse,ainult kincllatkonkreet"et ehitust teenindavacljuurdepaasud
jaavad antud ehitise kinnistu koosseisu. Hoonetevahelised suuremad rajatisteta alad
(pos.15, 17) on kavandatucltulevastev5imalikeehituskruntidena.
Kavandatud maaiiksustepindalad on ligikauclsedning tapsustetaksekinnistuplaanicle
koostarnisekaigus.
1Jldp5him5ttenaon maaiiksustepiiride konastamisel arvestatud sihtotstarbelise
kasutamisev5imalusi,juurclepaasuteidning on piititud valtida maaiiksuse keeruliseja
ebasobivakonfiguratsioonitekitamist.
Sisekvartaalseteteede piiriclon enarnuses ette nahtud s5idutee aarekivijoonel voi tee
aareLKonkreetse ehitisejuurdepaasutee piir naabermaaiiksusegaon kavandatud
voimalikultpili tee aarekivi.
Taielik~ arno11iseerunudk:uuridekogumid(tegelikultaanniselt naotud lobudikud) peaks
edaspidilarnrnutamaja asenclamasobi-vaterajatistega.
?\'1unitsipaalmaana
kavandatuclala pos.6 annab peale sisel-:vartaalsetee rajamise
voimalusernooclustadaka pohilisternaa-alustekOlllillunikatsioonidekaitsetsooni.
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