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Valga linna iildplaneefingu ja keskkonnam6ju
strateegilise hindamise algatamine

Planeerimisseaduse $ 74 lg I kohaselt on iildplaneeringu eesmdrk linna territooriumi ruumilise
arengu p6him6tete ja suundumuste maaratlemine ning maakasutus- ja ehitustingimuste
seadmine. Uldplaneeringul on suur roll investeeringui ja ehitustegeirust ettevalmrstava
detailplaneeringu koostamise v6i projekteerimise alusena. Uldplaneeringu koostamise protsess
on avalik.

Valga Linnavolikogu 25. mai 2007. a madrusega nr 6 kehtestati Valga linna iildplaneering
(dustunud l. juuni 2007. a). Valga Linnavolikogu 21. miirtsi 2014. a otsusesa nr 27 kinnitati
Valga linna tildplaneeringu iilevaatamise tulemused. Ulevaatamise kiiigus hinnati Valga linna
tildplaneeringu ajakohasust ja sidusust teiste linna arengus oluliste strateegiliste
arengudokumentidega. Samuti maarati kindlaks olulisemad probleemid tildplaneeringu
elluviimisel, sh detailplaneeringute koostamisel ning ptistitati eesm2irgid edasiseks iuumiliseks
planeerimiseks. Uldplaneeringu iilevaatamise tulemusena j6uti jilreldusele, et Valga linna
iildplaneering vajab uuendamist. Uue iildplaneeringu koostamisel tuleb arvestada, et .i6rreldes
2007. a kehtestatud illdplaneeringuga on muutunud majanduslik olukord, vlihenenud on linna ja
linna liihialade elanike arv ning on suurenenud n6udmised linnakeskkonnale.

Valga linna elanike arv oli k6ige suurem 1970-ndate aastate l6pul, kui linlasi oli ligikaudu
18 500. Eesti taasiseseisvumisest alates on linna elanike arv pidevali langenud. N[iid elab valgas
ligikaudu 12 000 inimest. Alusetu on eeldada, et tulevikus kasvaks Valga elanikkond tag;si
endisele tasemele. Linnaruumi on vaja kohandada praeguste elanike vajadusiele.

Valga linn seisab valiku ees, kas kontsentreeruda linnalise keskkonna koondamisele ia linna
olemasolevate ressursside (tehniline ja sotsiaalne taristu) optimaalsemale kasutamisete vOi
jiitkata seni kehtiva iildplaneeringuga kavandatud kiirele majanduskasvule orienteeritud
linnakeskkonna laiendamist. Valikute tegemiseks tuleb hinnata erinevaid arengustsenaariumeid
ning nende lehtuvalt seada linna ruumiliseks arenguks uued strateegilised eesmiiigid.

Valga Linnavolikogu 3. oktoobri 2014. a otsusega nr 44 algatati Valga linna iildplaneeringu
koostamine. 1. juulist 2015. a hakkas kehtima uus planeerimisseadus iing ehitusseadustiku laplaneerimisseaduse rakendamise seadus. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seaduse $ I l6ike I j iirgi menetletakse enne nimetatud seaduse j6ustumist algatatud planeeringud
lOpuni varem kehtinud planeerimisseaduses satestatud nouete alusel. Kuna alsatatud



tildplaneering koostatakse Valga linna ruumilise arengu pdhim6tete ja suundumuste
miiziramiseks lilhimaks aastaktimneks ja koostatud dokument saab olema ka linna ehitatud
keskkonna toimivuse ja kasutatavuse aluseks ehitusseadustikul m6istes, siis on otstarbekas
korraldada iildplaneeringu koostamine alates l. juulist 2015. a kehtima hakanud
planeerimisseaduse j2irgi ning arvestades selles siitestatud iildplaneeringu iilesandeid. Selleks
tuleb algatada iildplaneeringu koostamine uuesti. Samaselt on otitarbekas toimida ka
keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamisega, kuna ka keskkonna m6jus strateegilise
hindamise koostamist reguleerivad setted hakkasid keskkonnam6ju hindamise ja
keskkonnajuhtimissiisteemi seaduses I kehtima alates 1. juulist 20 1 5.

Koostatavast iildplaneeringust peab saama kohalikule omavalitsusele sisukas strateegilise arengu
dokument kvaliteetse elu- ja majanduskeskkonna loomiseks ning elanikkonna 

"vdhenemrse

pidurdamiseks. Koostatava Valga linna tildplaneeringu eesmark on kohandada elanikkonna
kahanemise tingimustes Valga linnaruum kompaktseks, kvaliteetseks, hiisti funktsioneerivaks ja
dkonoomseks elu- ja majanduskeskkonnaks r6huasetusega kesklinna taaselustamisele,
elamufondi kaasajastarnisele ning iiri- ja tootmisalade taaskasutamisele. Linnaruumr
planeerimisel on vaja ka rohkem tiihtsustada ettev6tlust ja ettevotlikke inimesi. arvestada
vananeva elanikkonna vajadustega ning suunata linna arengur linna tihendamisele ning
ko_ondumisele. EesmZirgiks on ka soodustada ressurssi (sh energia) siiZistvaid lahendusi,
eelistades olemasoleva ehitatud keskkonna tihendamist v6i taaskasutuiele v6tmist, olemasoleva
taristu kasutamist uute hoonestam ata alade kasutusele v6tmise asemel.

Valga linna tildplaneering koostatakse kogu Valga linna territooriumile arengu p6him6tete
kokkuleppimiseks ja ruumilise arengu suundumusie mii2iramiseks. Seejuures pletaise silmas
ruumilisi ja funktsionaalseid seoseid ka Valka linnaga.

Uldplaneeringu koostamise raames analiiiisitakse erinevaid arengustsenaariume nii rahvastiku
trendide kui linna toimimise ja arenguvajaduste osas ning seile baasil kujundatakse linna
stratee-gilised eesmiirgid. Uldplaneeringus on oluline maarata ruumi kujundamise p6him6tted,
mis siiilitaks olemasolevaid vaartusi, liihtuksid elanikkonna
kesklinnas) ruumi avalikku ja mitmekesist kasutust.

vajadustest ning soodustaks (eriti

Vziheneva rahvaarvu ja maj andusaktiivsuse puhul tuleb kaaluda planeeringuga seatavate
tingimuste ja tiiiendavate piirangute seadmise vajadust ja iseloomu. Mijaidustegevusrpiiravate strateegilisel planeerimistasandil u6ib ,uguou

limise, ku irkonna elujduiisustja atraktiivsust elupaigina.
kse koost iildjuhul juhtotstarvete (maa_alade valdavatesioonide) iiiiramisest.

Uldplaneeringuga mdZiratakse detailplaneeringu koostamise J likud
aspektid on olulised v6i esineb k6rgendatud avalik huvi, m6j uumr
kvaliteeti olulisel miiiiral. Lehtuvalt piirkonna iseloomust ning takse
tingimused, mille aluser saab vzirjastada projekteerimistingimusi, mis omakorda v6imaldavad
ehitustegevuse lihtsustamist.

Liihtudes planeerimisseadu.. 
. s, ^7{- .tolkest 4 ia keskkonnam.ju hindamise Jakeskkonnajuhtimissiisteemi seaduse.r_. $ 33 l6ike I punktist 2 tuleb iildplanee.ingu koosta-iselliibi viia keskkonnam6ju strateegiline hindamine. Keskkonnam6ju strateegifi;e t-,inau-1..eesmdrk on hinnata kesk konnakaalutlusi Valga linna fildplaneeringu koostamisel ja

l, edendad vaarselt oluline on hinna"ta titdptaneenngugaOimalikke ule, sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale,p6hjendat ste lansetamisele.



Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 l6ike 1 ja $ 22 l6ike I punkti 31,

planeerimisseaduse $ 77 l6igete I ja 4, keskkonnam6ju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse $ 33 lSike I punkti 2ja $ 35 l6ike 2 alusel Valga Linnavolikogu otsustab:

l. Algatada Valga linna iildplaneeringu ja keskkonnamOju strateegilise hindamine.

2. Volitada Valga Linnavalitsus taitma planeerimisseaduse $ 4 l6ikes 2 punktides 2,3, 4 ja 5

satestatud planeerimisalase tegevuse konaldaja iilesandeid.

3. Valga linna iildplaneeringu koostamise algaraja ja kehtestaja on Valga Linnavolikogu (Kesk

tn 11, Valga linn), koostamise konaldaja on Valga Linnavalitsus (Puiestee tn 8, Valga).

4. Valga linna tildplaneeringu algatamise ja keskkonnam6ju strateegilise hindamise algatamise

6igusaktiga on v6imalik tutvuda alates 5. maist 2016. a Valga linna kodulehel www.valsa.ee

5. Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 3. oktoobri 2014. a otsus nr 44 ,,Valga linna
iildplaneeringu algatamine" ja 3. oktoobri 2014. a otsus nr 45 ,,Valga linna iildplaneeringu
keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamine".

6. Otsus jOustub teatavakstegemisest.
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