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RUUMILINE ARENG




2. ASUSTUSE SUUNAMINE
1.1 Keskuste võrgustik













1.2 Teenuste kättesaadavuse
tagamine




Lääne maakonna arengustrateegia 2020+ elluviimine.
Maakonna ruumilise arengu visiooni elluviimine, lähtudes maakonna ruumilise arengu
põhimõtetest ja suundumustest.
Tagada uute üldplaneeringute valmimine 2020. aastaks, kus on arvestatud
maakonnaplaneeringus toodud lahendustega.
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Leppida kokku ja rakendada Lääne maakonna kohalike omavalitsuste avalike teenuste
kvaliteedi ja kättesaadavuse miinimumtase.
Lähestikku paiknevate keskuste arendamine funktsionaalselt ühtse
majanduspiirkonnana (teenuste jagamine mitme keskuse vahel).
Teenuste ja töökohtade kättesaadavuse tagamine paindlike lahenduste
(automaatjaamad, e-teenused, perioodilised teenused jne) abil väljaspool
maakondlikku keskust.
Tagada Lääne maakonna elanikele kvaliteetne andme- ja mobiilside, et teenuste
kättesaadavus ja kaugtöö võimaluste parandamiseks oleks võimalik rakendada
infotehnoloogial põhinevaid paindlikke lahendusi.
Suunata regionaalpoliitilisi toetusmeetmeid Lihulale kui maakonna ainukese
piirkondliku keskuse ja tugi-toimepiirkonna elujõulisuse tagamiseks.
Piirialadele jäävate kohalike keskuste (Kullamaa, Risti, Virtsu) elujõulisuse säilitamine,
et teenused oleks kättesaadavad nii Läänemaa kui ka naabermaakondade elanikele.
Teenuste ja töökohtade kättesaadavuse tagamine paindlike lahenduste abil (andmeja mobiilside kvaliteedi tõstmine), et säiliks Pürksi ja Nõva püsiasustus.
Pürksi ja Nõva ettevõtluskeskkonna soodustamine läbi erinevate
toetusmehhanismide sh riiklike regionaalpoliitiliste vahendite.
Regionaalpoliitiliste vahendite suunamine Vormsile, et säilitada kohaliku
elukeskkonna areng.
Meretranspordi võimaluste arendamine ja energiavarustus ning andme- ja mobiilside
kvaliteedi tõstmine Vormsil.
Vajadustele vastava ühistransporditeenuse tagamine maakonnas, et teenused oleks
kõigile kättesaadavad.
Ühistranspordi korraldamisel võimaldada vajalikud ühendused keskuslinnadega ja
toimepiirkondade sees ning süsteemi sidusus teiste maakondade ühistranspordi
süsteemiga.
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1.3 Asustusstruktuur ja
maakasutus








1.4 Ettevõtluse arendamine

TEHNILISED
VÕRGUSTIKUD
3.1 Rööbastransport
3.2 Maanteed






Nõudetranspordi rakendamine ühistranspordis, tagamaks ühendused maakonnas.
Keskuste tagamaal, hajaasustuses ja madalama tasandi keskustes, kus
ühistranspordiühendus on puudulik, rakendada erinevaid paindlikke lahendusi,
tagamaks teenuste kättesaadavus: automaatjaamad, perioodilised teenused, eteenused, sotisaaltransport jne.
Kohalike põhiteenuste kui ka lihtteenuste tagamine, säilitamaks saarelistes keskustes
elukeskkond.
Interneti lairiba ühenduse ja mobiilsidevõrgu parandamine ääremaastumise ohuga
piirkondades.
Regulaarselt hinnata koostatavate ja kehtivate üldplaneeringute ja
detailplaneeringute asja- ja ajakohasust, et tagada kestlik areng ja elukeskkonna
kvaliteet.
Suunata kompaktse asustusega aladel ruumilisi arendustegevusi selliselt, et säiliks
võimalikult mitmekesine maakasutus.
Keskuslinna teenuste-töökohtadeni jõudmiseks soodustada ja rakendada
kergliiklusvõimalusi.
Arendada pargi-reisi süsteemi, mis võimaldaks ümberistumiseks ühildada autoparklad
ühistranspordipeatustega.
Läänemaa miljööväärtuslike maastike ja asulate ilme säilitamine.
Rohetaristu toimimise arendamine ja tagamine, säilitamaks Läänemaa kvaliteetne
elukeskkond.
Arendada potensiaalseid ja olemasolevaid tootmis- ning tööstuspiirkondasid.
Ettevõtluse regionaalsete toetusmehhanismide edasiarendamine.
Lihula kui Lõuna-Läänemaa majanduskeskuse mõju tugevdamine.
Aastaringsete töökohtade teket tagava taristu arendamine.
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3.






Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee taastamine.
Haapsalu linnastu ja Pürksi vahelise püsiühendustee loomine.
Suurte transpordivoogude tekkimisel Haapsalu ümbersõidutee loomine.
Suure väina püsiühenduse vajalikkuse välja selgitamine ja püsiühenduse loomine
vastavalt vajadusele.
 Kesk-Läänemaa teedevõrgustiku parandamine, tagamaks kiirema otseühenduse KeskEesti suunal.
 Erinevaid keskuseid ühendava maantevõrgu kvaliteedi parandamine ja liikluse
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3.3 Veeteed ja sadamad

3.4 Lennuväljad
3.5 Kergliiklusteed
3.6 Ühistransport

turvalisuse tagamine.
 Sobivate ilmastikuolude korral mandri ja saarte vahelise jäätee tagamine ja
hooldamine.
 Tagada laevaühendus Saaremaa, Hiiumaa ja Vormsiga.
 Toetada Läänemaa väikesadamate võrgustikku kuuluvate jahi- ja kaubasadamate
väljaarendamist.
 Läänemaa väikesadamate laiendamine ja arendamine, pakkudes lisaks
olemasolevatele teenustele lisateenuseid sh aluste hoiustamiskohti.
 Leida Kiltsi lennuväljale väljund.
 Luua ühtne kergliiklusteede võrgustik .
 Haapsalu linnastus arendada välja maakondlik bussiterminal ja rongijaam.
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 Planeerida ja ehitada ühistranspordi terminal piirkondlikus keskuses.

3.7 Sidevõrgud
3.8 Kõrgepinge

4.

 Erineva tasandi keskustes on ühistranspordipeatused varustada ootekodade ja
infotabloodega ning pimedal ajal valgustusega.
 Kogu maakonnas tagada ligipääs taskukohasele andmeside võrgule kiirusega
vähemalt 40 Mib/s.
 Maakonnaplaneeringuga kavandatud põhimõtteliste kõrgepingeliinide koridoride ja
maakaablite planeerimine ning ehitamine:
- Tusti-Rõuste 110kV merekaabel L8092
- Virtsu-Võiküla 110kV merekaabel L8091
- Harku-Lihula-Sindi 330/110 elektriliin
- Lääne-Eesti saari ja mandrit ühendava kõrgpinge ringliini vajadus, et võimaldada
paremini meretuulikuparke võrku ühendada.
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RUUMILISED
VÄÄRTUSED


4.1 Elukeskkonna väärtused






Erinevate riiklike ametkondade vahelise koostöö tõhustamine ja seeläbi riiklikult
ühtse seisukoha kujundamine, et anda ruumilised tingimused kohalikele
omavalitsustele erinevate maakasutuste (maardlad, roheline võrgustik,
väärtuslikud põllumajandusmaad, kaitstavad loodusobjektid) kattumisega
kaasnevate konfliktide lahendamiseks.
Väärtuslike kultuur- ja loodusmaastike ning linnamaastike säilitamine.
Suurema külastajaskonnaga vaatamisväärsused ja puhkealad viidastatakse,
tagatakse ligipääs ning luuakse parklad ja külastajatele vajalik taristu.
Maastikuhooldusekavade koostamine majandustegevuse ja maastikuhoolduse
tagamiseks väärtuslikel maastikel.
Palivere Turismi ja Tervisespordikeskuse arendamine maakondliku tähtsusega
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4.2 Veealad ja põhjavesi



4.3 Majanduskeskkonna
väärtused
4.4 Riigikaitse



4.5 Päästevõimekus






keskusena.
Üldplaneeringutes määrata korduva üleujutusega ala piir ning täpsustada
meetmeid.
Tagada põhjavee kvaliteet ning soodustada tsentraalsete vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide rajamist.
Töötada välja riiklik regulatsioon väärtuslike põllumajandusmaade kaitseks ja
metoodika piiride täpsustamiseks.
Riigikaitseliste infrastruktuuride arendamine:
- Maleva õppe- ja tagalakeskus Kiltsi lennuväljale;
- Kaitseliidu Lääne maleva Roja lasketiir;
- Kaitseväe Piirsalu linnak, Lääne-Nigula vallas;
- Kaitseväe merele orienteeritud harjutusala, Nõva vallas.
Vabatahtliku päästekomando toetamine aladel, mis ei ole kaetud riikliku
komando areaaliga.
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