Lisa I
Paikuse Vallavolikogu 16.12.2013
istungi protokolli ppp nr 1juurde

Paikuse valla üldplaneeringu ülevaatamine
1. Sissejuhatus
2. Planeerimisalase olukorra kirjeldus
3. Kokkuvõte üldplaneeringu ülevaatamise

tulemustest

1. Sissejuhatus

Üldplaneeringu ülevaatamise kohustus tuleneb planeerimisseaduse 29. paragrahvi 3. lõikest,
mille kohaselt peab kohalik omavalitsus kehtestatud üldplaneeringud üle vaatama ja
ülevaatamise tulemused maavanemale esitama hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike
omavalitsuste volikogude korralisi valimisi. Planeerimisseadus
rõhutab
kohaliku
omavalitsuse
üldplaneeringu
ülevaatamise vajadust, kuna üldplaneering on koos
arengukavaga
kohaliku omavalitsuse
igapäevaste juhtimisotsuste
langetamise üks
olulisemaid alusdokumente.
Üldplaneeringu
ülevaatamise
põhirõhk peab olema strateegiliste eesmärkide täitmisel.
Ruumiline planeerimine, mis toimub üldplaneeringute ja detailplaneeringute kaudu ning
hõlmab keskkonnahoidlike, kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalsete huvide tasakaalustamist,
on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja planeerimisseaduse
järgi kohaliku elu
küsimus ja - kohaliku omavalitsuse ainupädevuses. Üldplaneeringul
on
suur
roll
maakasutus- ja ehitustingimuste kindlaksmääramisel, sest see on vastavat investeeringut ja
ehitust ettevalmistava detailplaneeringu aluseks ning käsitleb
linna või valla arengut
tervikuna.
Üldplaneeringu ülevaatamise eesmärk
on hinnata üldplaneeringu ajakohasust, määrata
kindlaks olulisemad probleemid selle elluviimisel, sh detailplaneeringute koostamisel, ning
seada sihid edasiseks .. Sama oluline on üldplaneeringute
ülevaatamisel tehtava olukorra
analüüsi
kaudu parandada planeerimise kvaliteeti ja tõsta kohaliku omavalitsuse
planeerimisalast võimekust.
2. Planeerimisalase

olukorra kirjeldus

Praegu kehtiv Paikuse valla üldplaneering on kehtestatud Paikuse Vallavolikogu 15. juuni
2009 määrusega nr 8. Detailplaneeringuid on Paikuse vallas kehtestatud kokku 139, nendest
peale 2009. aasta üldplaneeringu kehtestamist 8.
Üldplaneeringut on täiendatud ja täpsustatud teemaplaneeringuga .""Paikuse alevi üldiste
ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.", mis on kehtestatud Paikuse
Vallavolikogu 16. septembri 2013 määrusega nr 18. Teemaplaneering annab täpsemad
suunised Paikuse alevi ehitustingimuste kohta, kui suured võivad olla minimaalselt
elamukrundid jmt. Elamualad jäid samaks nagu kehtivad üldplaneeringus ja neid ei muudetud.

Üldplaneeringut muutvaid detailplaneeringuid
ei algatatud ega kehtestatud mitte ühtegi.

ei ole alates uue üldplaneeringu kehtestamisest

Üldplaneeringusse on sisse viidud täiendus, mis puudutab Pärnu maakonna teemaplaneeringut
.Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km
92,0-170,0", mille kohaselt on Paikuse valla haldusterritooriumil Pärnu suure ümbersõidu
teetrass
täpsustunud.
Uus trass on kantud
üldplaneeringu
kaardile.
Teetrassi
sanitaarkaitsealasse jäävad osaliselt kolm kehtivat detailplaneeringuala, mille osas tuleb
teavitada maaomanikke ja saada nende seisukoht edasise tegevuse kavandamisel.
Vallavalitsuse hinnangul on kõik kolm detailplaneeringut realiseeritavad.
Üldplaneeringu ülevaatamise käigus selgus ka, et muutmist vajab detailplaneeringute
kehtivust puudutavosa, kuna on ilmnenud selle vastuolu seadusega. Nimelt on seletuskirja
punktis 4.4 märgitud, et "Käesoleva üldplaneeringuga
määratakse detailplaneeringule
kehtivus kuni seitse aastat kehtestamisest. Kui selleks hetkeks ei ole asutud menetlema
ehitusluba kaotab detailplaneering kehtivuse. Detailplaneeringu võib kuulutada kehtetuks ka
varem õigusaktides kehtestatud korras". Õiguskantsler on välja toonud, et kohalikul
omavalitsusel puudub seadusest tulenev volitus reguleerida nii täpselt detailplaneeringu
kehtivust (kuna see piirab inimeste põhiõigusi ja vabadusi, näiteks omandiõigust), mistõttu
seletuskirja punkt 4.4 ei ole kooskõlas PS § 3 lõikega 1, §-ga 32 ja § 154 lõikega 1, kuna on
antud ilma volitusnormita. Õiguskantsler on soovitanud kõrvaldada vastuolu just eespool
kirjeldatud valimistega seotud üldplaneeringu ülevaatamise menetluses, kus ülevaatamise
tulemused esitatakse maavanemale.
Paikuse Vallavalitsuses töötab üks planeerimisalase eriharidusega ruumilise planeerimise
spetsialist,
ametinimetusega vallaarhitekt, kes on saanud rakendusliku kõrghariduse
ehitusarhitekti erialal.
Maavanema järelevalves on peale uue üldplaneeringu kehtestamist olnud 4 planeeringut kolm
detai1planeeringut
ja
teemaplaneering
.Paikuse
alevi
ehitustingimused",
Planeeringuküsimustes kohtuvaidlusi käimas ei ole.
3. Kokkuvõte
Kokkuvõtteks võib öelda, et Paikuse valla areng on lähtunud arengukavast ja üldplaneeringu
eesmärkidest, arvestades nii
keskkonnahoidlikke,
kultuurilisi, majanduslikke kui ka
sotsiaalsete huvide tasakaalu. Kuna üldplaneeringu kehtestamine leidis aset 2009. aastal, kus
Eesti riigis tervikuna majandus oli madalseisus, siis on nelja aasta kokkuvõttes veel vara
öelda,kas ja kuidas on üldplaneering edendanud Paikuse valla ruumilist arengut, aga pigem
on olnud üldplaneering liiga optimistlik ja paljud eesmärgid on nihkunud kaugemasse
tulevikku. Näiteks Seljametsa keskus on näidatud perspektiivse elamurajoonide alana, kuid
tänase päeva seisuga on tegemist siiski jätkuvalt põllumajanduslikel eesmärkidel kasutatava
maana. Samamoodi ei ole aset leidnud tootmismaa laienemine endise Paikuse Saeveski
piirkonnas. Üldplaneering
on jätkuvalt ajakohane ja kasutatav igapäevaste otsuste
langetamisel ja analüüsimisel. Koostöö riigiasutuste ja infrastruktuuri valdajatega on hea,
samuti kohalike elanike kaasatus planeeringute koostamise perioodil.
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