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Are valla iildplaneeringu kehtestamine
Are valla [ldplaneering algatati Are Vallavolikogu 5. detsembri 2003. a otsusega nr 36.
Uldplaneering valmis koostoos Are valla elanikega, Are vallavalitsuse toritajatega ia A&L
Management Eesti AS konsultantidega.
Uldplaneeringu koostamisega tegeles tciogrupp koosseisus:
. Vilja Alamaa Are vallavolikogu esimees
o Enn Kuslap - Are vallavanem
o Jaanus Mannik
Are vallavanem
*
o Kert Alamaa Are valla abivallavanem
r Lauri Luur Are valla abivallavanem
o Siret TammekiindAre valla maan6unik
o Signe Rdngas Are valla maan6unik
o Kaja Rebane - Are valla sotsiaalndunik
- A&L Management Eesti AS juhataja
. Ulo Kannelmiie
o Sven Aadla - A&L Management Eesti AS vanemkonsultant

Are valla tildplaneeringu koostamisel lahtuti i.ildistest pdhim6tetest. milleks on Eesti
kultuuriruumi elujdulisus. heaolu kasv, sidus iihiskond ning cikoloogiline tasakaal.

Uldplaneeringu koostamisel on llihtutud jiitkusuutliku loodussiiii.stliku elukeskkonna
siiilitamise pdhim6tetest. mis on seotud territoriaalmajandusliku arengu eesmiirkidega.
tagamaks piirkonna pidevat arengut ja stabiilsust. Uldplaneeringuga ei muudeta oluliselt
vallas viiljakujunenud asustuse ja kommunikatsioonide p6hisuundi. Kasvupiirkondadena
niihakse eelkOige suuremaid ktilakeskuseid. Viiljaspool iildplaneeringus reserveeritud alasid
maade sihtotstarbeid ei muudeta.

Are valla i.ildplaneeringu keskkonnamdju strateegiline hindamine algatati Keskkonnamdju
hindantise .ia keskkonnajuhtimissiisteenti seaduse S 33 lg 1 alusel Are Vallavolikogu
18.01.2008. a otsusega nr 5
Keskkonnamdju strateegilise hindamise (KSH) teostas OU Alkranel toonihm koosseisus:
. Alar Noon'ee. KSH toortihma juht. KSH juhtekspert (litsents nr KMH 0098)
o Tanel Esperk. OU Alkranel projektijuht
o Annika Veske. OU Alkranel keskkonnaspetsialist
KSH tulemuste alusel jiitkas vallavolikogu i.ildplaneeringu menetlemist, viies eelndu
vallavalitsuse. spetsialistide ja volikogu komisjonide ettepanekute alusel koosk6lla KSH
aruandes esitatud ettepanekute ning nduetega. Eeln6u tekst on korrigeeritud ia ajakohastatud
2008./2009. aastavahetuse seisuga.
.

Are valla tildplaneering on vastu v6tud Are Vallavolikogu 26.06.2009 otsusega rtr.24 ,.Are
valla tildplaneeringu vastuvdtmine".
Are valla i.ildplaneering on koostatud vastavuses Piirnu maakonnaplaneeringuga.
Uldplaneering on avalikustatud ja labi viidud selle avalik arutelu (24.0g.2009). Planeeringu
avalikustamise kiiigus esitati 3 vastuviiidet.
I ) Enno Kuusmetsa ettepanek seoses kavandatava Tallinn-Piirnu-Ikla timbersdidu
asukohavalikuga Are alevikust.
2) MTU Lepplaane Ktilaseltsi ettepanek seoses Lepplaane klilasse kavandatava
elamumaaga.

3) Are vallavalitsuse
MTU

ettepanek seoses Pzirnumaa Omavalitsuste Liidu projektiga VELO
Lavassaare-Tootsi endist raudteetrassi puudutavas osas.
Lepplaane Killaseltsi ning Are vallavalitsuse ettepanekutega arvestati ning vastavad

muudatused kanti kaardile ning seletuskirja. Tallinn-Piirnu-Ikla iimbers6idu vaidele pakuti
kompromisslahenduseks, et Tallinn-P2irnu-lkla I klassi maantee trassi asukoha tiipsustamiseks
on Pdrnu maavanem koostoos Maanteeametiga algatanud 2009. aasta veebruaris
teemaplaneeringu ning selle tulemus on vajadusel aluseks Are valla tildplaneeringu
tiipsustamiseks. Nimetatud lahendusega vaide esitaja ei ndustunud. kuid kinnitas. et ndustub
maakonnaplaneeringu lahendustega. Piirnu maavalitsuses toimunud vaide arutelu tulemusel
jOuti seisukohale. et pakutud kompromisslahendus on piisav ning koostatav Piirnu maakonna
teemaplaneering "P6himaantee rtr 4 (867) Tallinn - Pdrnu - Ikla (Via Baltica) trassi asukoha
tiipsustamine km 92.0 - 170.0" on vajadusel aluseks Are valla tildplaneeringus pakutud
lahenduste tiipsustamiseks.
Uldplaneeringu tile on teostanud planeerimisseaduse kohast jiirelevalvet Piirnu maavanem. kes
on Are valla i.ildplaneeringu heaks kiitnud ning teinud ettepaneku see kehtestada.

Uldplaneeringu kehtestamise analiiiis ja detailsed p6hjendused on toodud Are valla
tildplaneeringu seletuskirjas ja joonisel, mis on otsuse lahutamatud osad. Uldplaneering on
kavandatud l5 aastaks ehk aastani 2024.

Liihtuvalt eelnevast ja vdttes aluseks planeerimisseaduse $ 24loike 3 ; $ 25 l6iked 4. 5. 7: $
26 ja Are valla ehitusmiiiiruse $ 3 loike 8; $ l0 16ike l0 ning P2irnu Maavalitsuse teate nr. 2.1612016 Are valla iildplaneeringu jiirelevalve kohta,
Are Vallavolikogu
Otsustab:

1.

Kehtestada Are valla i.ildplaneering.

2.

Teatada Are valla iildplaneeringu kehtestamisest kohalikus ajalehes rihe kuu jooksul
planeeringu kehtestamise pdevast arvates.

3.

iirakiri ning kehtestatud
ja
planeering
anda informatsiooni kehtestatud i.ildplaneeringust riigi maakatastri
Saata maavanemale tildplaneeringu kehtestamise otsuse

pidajale iihe kuu jooksul planeeringu kehtestamise piievast arvates.

4.

Otsust on vdimalik vaidlustada 30 piieva jooksul teatavakstegemisest. esitades vaide
Are Vallavolikogule v6i kaebuse Tallinna Halduskohtu Piirnu Kohtumajale
haldusmenetluse seaduses j a halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras.

5.

Otsus jdustub teatavakstegemisest.

Vilja Alamaa
Volikogu esi

Lisatud Are valla iildplaneeringu seletuskirja ja joonistega saab tutr,uda Are vallavalitsuse
kantseleis, Piirivere i 7 Are alevik ning Are valla kodulehel: r.lr,vr,v.arevald.ee.

