Üldplaneeringu koostamise töögrupi koosolek
04.10.2018

PROTOKOLL
Algus: 16.00
Lõpp 17.00
Osalejad: lisatud osalejate leht
Teemad:
1 Hetkeseis
Raivo Laidma:
Jätkuvalt ei ole töörühma liikmete poolt üheski punktis sisendit antud!
2 Rohevõrgustiku toimimist tagavate tingimuste täpsustamine ning sellest tekkivate
kitsenduste määramine (PlanS § 75 lg 1 p 10)
Raivo Laidma:
Üldplaneeringus punkt 2.3.9
ÜP-s rohelise võrgustiku esmaseks sisendiks on maakonnaplaneering, sest enamikel juhtudel
on endiste KOV-de üldplaneeringutesse maakonnaplaneeringu rohevõrgustik muutmata kujul
üle kantud.
Olen teemat ette valmistades rohevõrgustiku üle vaadanud ja koostanud selle kohta ka
analüüsi. Töögrupi liikmed saavad sellega tutvuda serveris, kus koondan kogu ÜP-ga
seonduvat infot (rohevõrgustiku analüüs + joonised RVA1 ja RVA2)
Rohevõrgustiku teema metoodiliseks alusena olen kasutanud Keskkonnaagentuuri ja
Hendrikson & KO koostöös valminud rohevõrgustiku planeerimisjuhendit.
Rohevõrgustiku teema on minu hinnangul tegelikult väga tõsine ja fundamentaalne kogu
üldplaneeringu visiooni ja maakasutuse põhimõtteid silmas pidades, mis aga praktikas ja
igapäevaste otsuse langetamiste retoorikas väga vähe, kahetsusväärselt vähe käsitlust leiab.
Rohevõrgustiku säilitamisel ja planeerimisel on mitu eesmärki, aga esimene nendest on
bioloogilise mitmekesisuse, elurikkuse kaitse ja säilitamine. Kui me seada tegelikult ei suuda,
siis on igasugused uhked arengukava loosungid ja jutud säästvast arengust lihtsalt tühjad
sõnad. Meedias on hulgaliselt materjali, mis viitavad sellele, kui suured muutused on
toimunud viimaste aastakümnete jooksul maailmas looduses. Viimase neljakümne aasta
jooksul on maailma rahvaarv kahekordistunud, kuid samal ajal on loomaliikide arv vähenenud
kolmandiku võrra. Bioloogiline mitmekesisus on viimase 35 aasta jooksul langenud kolmandiku
võrra. Mere loomaliikidest on hävinud 28% ja maismaa loomaliikidest 25%. Üldplaneering ei ole
ilmselt koht vaidlemiseks, kes selles süüdi on. Küll on aga see kohaks, kus mõistetakse, milleks
rohelist keskkonda vaja hoida on ja selle hoidmiseks seatakse maakasutustingimusi.
Varasemalt on rohevõrgustikku käsitletud ülekaalukalt metsaökosüsteemikeskselt. Nüüd see enam
nii ei ole.
Alguse juurde tagasi tulles – olen rohelise võrgustiku küll üle vaadanud ja ka täpsustusi teinud,
kuid sisulisi diskussioone üldplaneeringu raames pole ju olnud selle kohta, kus ja milliseid
maakasutustingimusi seada on mõistlik.

Vahetult arutelu alguses saatis enda poolt sisendi selle punkti juurde keskkonnaspetsialist Karin
Saar. Arutelu toimumise ajaks läbi vaatamata.

Arutelu
Ettepanek arutelu käigus: seada rohelise võrgustikus uuele krundile suurem minimaalsuuruse
piirang, kui mujal.
Raivo Laidma: enne konkreetse suuruse nimetamist võin läbi analüüsida, kui suured on
reaalselt krundid praegu rohevõrgustikuga kattuval alal.
NB! Järgmine töökoosolek toimub 18.10.2018 kell 16.00
Teemad:
1 Ranna ja kalda ehituskeelu vööndi suurendamine ja vähendamine (PlanS § 75 lg 1 p 12)
NB! Ootan ehitusspetsialistide ja keskkonnaspetsialistide ettepankute esitamist enne
koosoleku toimumist, et saaks konkreetsed kohad ka koos kohe koosolekul üle vaadata.

Koosolekut juhatas Raivo Laidma

Kuupäev:
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