Üldplaneeringu koostamise töögrupi koosolek
28.03.2019

PROTOKOLL
Algus: 16.00
Lõpp 17.00
Osalejad: lisatud osalejate leht

Teemad:
1 kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamise meetmete, sealhulgas selle üldiste
kasutustingimuste määramine. (PlanS § 75 lg 1 p 17 ).
Planeeringu seletuskirjas punkt 2.3.7

Raivo Laidma:
Olen planeeringu seletuskirja ette valmistades lähtunud järgnevast:
Kohaliku tähtsusega kultuuripärandi all tuleb üldplaneeringus mõista pärandkultuuriobjekte,
mis on eelmiste põlvkondade elamisviisist jäänud nähtavad märgid. Need on oluline osa meie
rahvakultuurist, rahvuslikust identiteedist - nii ainelise, kui vaimse kultuuri pärandist.
Üldplaneeringus vaadeldakse pärandkultuuri objekte maakonnaplaneeringus kirjeldatud
tüüpide järgi:
• kultuurmaastiku kujunemisega seonduv pärandkultuur;
• maa ja rahva ajalugu valgustav pärandkultuur;
• kogukonna ajalooga seonduv pärandkultuur;
• talupidamisega seonduv pärandkultuur;
• töötleva tootmisega seotud pärandkultuur;
• metsanduslik pärandkultuur.
Objektid kajastuvad planeeringu joonisel lähtudes pärandkultuuriobjektide registri andmetest.
ÜP-ga seatavad tingimused seletuskirjas.
Arutelu
Tiia Kallas ettepanek. Lisame pärandkultuuriobjektidele lisaks veel XX saj arhitektuuri
väärtuslikumad objektid + maaehituspärandi objektid.
Raivo uurib digitaalsete andmete saamist.
2 Miljööväärtuslike alade ja väärtuslike üksikobjektide määramine ning nende kaitseja kasutustingimuste seadmine tingimuste määramine; (PlanS § 75 lg 1 p 16 ).
Planeeringu seletuskirjas punkt 2.3.6
Raivo Laidma:
Oleme teemat paar korda käsitlenud. Edeneb vaevaliselt. Otsustasin, et ma ei võimalikke
miljööväärtuslikke alasid planeeringu seletuskirja ainult nö pealkirjadena, st ala ettepanek

kaardil piiritlemata ja seletuskirjas sisustamata, väärtuste kirjelduste ja kaitsetingimuste
ettepanekuteta. Kui suudame need oma aruteludes täita, siis lisan ka seletuskirja.
Arutelu.
Muutus lähenemises miljööväärtuslike alade käsitluses. Pigem kirjeldame neid alasid
tiheasumistes. Hajaasustuses vajadusel täpsustame maakonnaplaneeringus väärtuslike
maastike piire ja seatud maakasutustingimusi.

NB! Järgmine töökoosolek toimub 11.04. 2019 kell 16.00
Teemad:
1 Kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimuste määramine (PlanS § 75 lg 1 p 11 ).
2 Supelranna ala määramine (PlanS § 75 lg 1 p 7 ).

Koosolekut juhatas ja protokollis Raivo Laidma
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