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Valga linna üldplaneering
Koostamine algatati 29.04.2016. a

Algatamise otsuses toodi välja koostatava üldplaneeringu eesmärk, stsenaariumite ja
lähteseisukohtade koostamise vajadus

◦ Eesmärk on kohandada elanikkonna kahanemise tingimustes Valga linnaruum kompaktseks,
kvaliteetseks, hästi funktsioneerivaks ja ökonoomseks elu- ja majanduskeskkonnaks rõhuasetusega
kesklinna taaselustamisele, elamufondi kaasajastamisele ning äri- ja tootmisalade taaskasutamisele.
Linnaruumi planeerimisel on vaja rohkem tähtsustada ettevõtlust ja ettevõtlikke inimesi, arvestada
vananeva elanikkonna vajadustega ning suunata linna arengut tihendamisele ning koondamisele.
Eesmärgiks on ka soodustada ressurssi (sh energiat) säästvaid lahendusi, eelistades olemasoleva
ehitatud keskkonna tihendamist või taaskasutusele võtmist, olemasoleva taristu kasutamist uute
hoonestamata alade kasutusele võtmise asemel.
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Valga linna üldplaneeringu koostamise
üldised põhimõtted:
◦ Asustuse suunamisel lähtutakse eelkõige tihendamise printsiibist (alakasutatud või kasutusest välja
langenud maa-alade, hoonete ja olemasoleva taristu kasutuselevõtmine);
◦ Kasutusest väljalangenud maa-aladele leitakse uusi ja uuenduslikke kasutusviise, sh määratakse kus on
võimalik ehitatud keskkonna „tagastamine“ loodusele;
◦ Arendatakse linnaruumi funktsionaalsust ja sidusust (sh piiriüleselt nii kohaliku omavalitsuse kui ka
riigipiiri);
◦ Soodustatakse ressursse (sh energia) säästvaid lahendusi;
◦ Avalik ruum arendatakse ja kujundatakse vananeva elanikkonna vajadusi ja universaaldisaini
põhimõtteid arvestades;
◦ Soodustatakse erinevaid liikumisviise, pöörates suuremat tähelepanu jalgsi- ja jalgrattaga liiklejate
vajadustele;
◦ Linna siseste piirkondade identiteeti tugevdatakse läbi väärtuste määratlemise ja asumite piiritlemise;
◦ Et tagada kesklinna taaselustamine, määratakse kesklinna maakasutus- ja ehitustingimused
(hoonestuse tihendamine, tänavaruumi kasutus, inimeste liikumine, juurdepääsu tagamiseks
põhimõtete määramine, linnaruumi kvaliteedi tõstmine ja inimmõõtmelisus).

Valga valla üldplaneeringu koostamise
põhieesmärgid:
Valga linnaruum vastab kaasaegsetele elukeskkonna vajadustele ja on paraja suurusega
elukeskkond valgalasele ja mugav keskuslinn valla elanikule.
Valga valla alevikud ja suuremad külakeskused on elanikele õdusad elupaigad koos
esmatähtsate teenustega.
Valga valla ükskõik millises hajaasustusega piirkonnas on võimalik maalähedane eluviis.
Valga valla linnalises ja maalistes piirkondades soodustatakse ettevõtluse arengut.
Valga vallas väärtustatakse kultuuripärandi püsimist ja looduskeskkonna säilitamist.

Eelnevalt loetletud eesmärkide saavutamiseks tuleb
kogu üldplaneeringu teemade lahendamisel kinni
pidada järgmistest põhimõtetest:
Asustuse suunamisel lähtutakse eelkõige olemasoleva ehitatud keskkonna ökonoomsest
kasutamisest, kas läbi asustuse tihendamise või hajutamise juba asustatud alal (soodustada
alakasutatud maa-alade, hoonete ja olemasoleva taristu kasutuselevõtmist).
Kasutusest väljalangenud maa-aladele leitakse uus kasutusviis, sh on võimalik ehitatud keskkonna
loodusele „tagastamine“.
Piirkondade identiteedi tugevdamiseks väärtustatakse piirkondlikku omapära ja ruumi seni
kasutamata võimalusi.
Soodustatakse ressursse (sh aega, raha ja energiat) säästvaid lahendusi.
Avalikult kasutatava ruumi arendamisel peetakse kinni universaaldisaini (kaasava disaini)
põhimõtetest.
Elanike liikuvuse planeerimisel soodustatakse üha enam tervislike liikumisviiside kasutamist –
mitmekesised ja mugavad tingimused jalgsi- ja jalgrattaga liikumiseks.

Valga linna üldplaneeringu Eeldatav ajakava
Kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

märts 2014

Ettevalmistused üldplaneeringu algatamiseks ja algatamise otsus

aprill 2016

Lähteseisukohtade koostamine
Vajalike uuringute läbiviimine
Stsenaariumite koostamine
Keskkonnamõju strateegiline hindamine
Üldplaneeringu koostamine
Üldplaneeringu ja KSH aruande avalikustamine
Avalikustamise tulemused
Kooskõlastamine
……

september 2018

Valga valla üldplaneeringu eeldatav ajakava
PEAMISED ETAPID
Algatamine
Lähteandmete kogumine, analüüside koostamine/tellimine
ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse
koostamine
Koostöö tegijatelt ja kaasatavatelt isikutelt ettepanekute
küsimine ÜP lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise
kavatsusele
ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse
täpsustamine ja avalikustamine
Üldplaneeringu koostamise töögruppide koosolekud
Esialgse ÜP lahenduse ja KSH aruande koostamine
Esialgse ÜP lahenduse ja KSH aruande avalikustamine ja
avaliku arutelu korraldamine
ÜP ja KSH eelnõude kooskõlastamine ja arvamuste küsimine
ÜP ja KSH täiendamine
ÜP ja KSH vastuvõtmine
ÜP avalikustamine ja avaliku arutelu korraldamine
ÜP heakskiitmine
Kehtestamine
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Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud
uuringud
Keskkonnamõjude strateegiline hindamine, sh majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise
keskkonna mõjude hindamine (mh stsenaariumite lõikes);
Muinsuskaitseala elanike küsitlus väärtushinnangute ja probleemide väljaselgitamiseks;
Muinsuskaitse eritingimused (sh ka kaitsealal paiknevate mälestistena mitte arvel olevate
ehitiste tüüptingimused);
Liikuvusanalüüs, mille eesmärgiks on leida lahendusi, kuidas muuta linnaruumi vähem
autokesksemaks, eelnevalt läbi mõeldes koos erinevad lahendusvariandid;
Kesklinna ja asumite tähenduse ning piiride määramine koostöös erinevate elanike gruppidega
(koolinoored, ühistud, eakad jne);
Rahvastikuprognoos asumite lõikes, mis võimaldab planeerida eluaseme ja taristute vajadust;
Ettevõtjatele suunatud küsitlus.

Stsenaariumid
praeguse trendi jätkumine

linnaruumi „kokkutõmbamine“

linnaruumi kohandamine kahanemise tingimustele

Edukat planeerimist!
TÄNAN KUULAMAST!

