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Haljala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine
Planeerimisseaduse § 74 lg 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärk kogu valla territooriumi või selle
osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringu roll on
investeeringut ja ehitustegevust ettevalmistava detailplaneeringu koostamise ja projekteerimise
alusena.
Vihula Vallavolikogu 13.08.2003 määrusega nr 19 kehtestati Vihula valla üldplaneering. Vihula
Vallavolikogu 16.04.2014 otsusega nr 44 kinnitati Vihula valla üldplaneeringu ülevaatamise
tulemused. Otsusega viidi üldplaneeringusse sisse muudatused, mis tulenesid kõik üldplaneeringut
muutvatest detailplaneeringutest ning maakonna rannikuala maakonnaplaneeringust.
Haljala Vallavolikogu 18.05.2010 määrusega nr 10 kehtestati Haljala valla üldplaneering. Haljala
Vallavolikogu 15.04.2014 otsusega nr 31 otsustati jätta kehtima Haljala valla üldplaneering.
Täiendavalt üldplaneeringu kehtima jätmisele loetleti nimekiri kehtestatud detailplaneeringutest,
mille elluviimist jätkatakse.
Vabariigi Valitsus 31.01.2017 võttis vastu Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lg 1 ja §
71 lg-te 2‒4 alusel määruse nr 41 „Haljala valla ja Vihula valla osas haldusterritoriaalse korralduse
ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine“ muutmine“. Määrus nägi ette moodustada uus haldusüksus Haljala ja Vihula valla
ühinemisel.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 11 sätestab, et haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu algatab moodustunud
kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning kehtestab üldplaneeringu kolme
aasta jooksul selle algatamisest arvates.
Vastavalt planeerimisseaduse § 74 lg 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 33 lg 1 p 2 tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline
hindamine. Keskkonnamõju strateegiline hindamise eesmärk on hinnata keskkonnakaalutlusi
Haljala valla üldplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. Samaväärselt oluline on hinnata
üldplaneeringuga kaasnevaid võimalikke olulisi mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele ja
kultuurilisele keskkonnale, aidates kaasa põhjendatud ja tasakaalustatud otsuste langetamisele.
Koostatavast üldplaneeringust peab saama kohalikule omavalitsusele sisukas strateegilise arengu
dokument kvaliteetse elu- ja majanduskeskkonna loomiseks ning elanikkonna suurenemise aluseks.
Koostatava Haljala valla üldplaneeringu eesmärk on kohandada Haljala vald kvaliteetseks, hästi
funktsioneerivaks. Üldplaneering ei saa olla valla arengut pidurdav vaid pigem soosiv ning kaasav.

Rohkem on vaja tähtsustada elamufondi kaasajastamist ning uute elamualade tekkimist, äri- ja
tootmisalade laienemist. Kindlasti arvestades valla eripära on suur rõhk puhke- ja turismiobjektidel.
Lähtuvalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 11, kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lg 1, Haljala valla põhimääruse § 76 lg 2, planeerimisseaduse § 77 lg 1 ja 4,
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2 ja § 35 lg 2
Haljala Vallavolikogu o t s u s t a b :
1. Algatada Haljala valla üldplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
2. Volitada Haljala Vallavalitsust täitma planeerimisseaduse § 4 lg 2 p 2, 3, 4 ja 5 sätestatud
planeerimisalase tegevuse korraldaja ülesandeid.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsuse peale võib esitada haldusmenetluse seaduse alusel vaide Haljala Vallavolikogule või
halduskohtumenetluse seadustiku alusel kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajasse
(Kooli tn 2, Jõhvi) 30 päeva jooksul otsuse teatavaks saamise päevast arvates.
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