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Maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine 

Lääne maakonnas Haapsalu linnas, Lääne-Nigula 

vallas, Vormsi vallas ja Pärnu maakonnas 

osaliselt Lääneranna vallas 

 

 

I ASJAOLUD 

 

Esimene Lääne maakonnaplaneering kehtestati 21.02.2000, mida on hiljem täpsustatud ja 

täiendatud järgmiste teemaplaneeringutega: „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“, „Tuuleenergeetika“, „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“, „Harku-

Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ ja „Riisipere-Haapsalu-

Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“. Vaatamata tehtud täiendustele ja 

täpsustustele, maakonnaplaneeringu põhisisu vananes ega vastanud maakonna muutunud 

oludele. Selleks, et kaasajastada ja luua sisult ning kvaliteedilt ühtlased 

maakonnaplaneeringud, algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 uute maakonnaplaneeringute 

koostamise kõigis maakondades, sh Läänemaal, kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS § 7 lõikes 3 

sätestatud ülesannete lahendamiseks. Lääne maakonnaplaneeringu lähteseisukohad on välja 

kasvanud Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse nr 337 p. 5 lisast, tagamaks ühtsed 

alused kõikidele maakonnaplaneeringutele.  

Uute maakonnaplaneeringute eesmärgiks sai eelkõige maakondade ruumilise arengu 

põhimõtete ja suundumuste määratlemine, kohalike omavalitsuste üleste huvide 

väljendamine ning riiklike ja kohalike vajaduste ja huvide tasakaalustamine maakonna 

tasandil. Planeeringu peamiseks ülesandeks on anda suunised maakonna kestliku ruumilise 

arengu loomiseks, tagades tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus 

maakonna asustus on jaotunud ebaühtlaselt ja elanikkond on pikema ajaperioodi jooksul 

kahanemas ning vananemas. Seetõttu on Lääne maakonnaplaneeringus läbivateks teemadeks 

asustusstruktuur ja asustuse suunamine, ruumiliste väärtuste võrgustikud ja arengut 

suunavad keskkonnatingimused ning tehnilised võrgustikud. Sealjuures on jälgitud, et 

planeeringulahendus vastaks üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise ajal kokku 

lepitud visioonile ja arengusuundadele. 

Planeeringu koostamisel on olnud sisendiks olemasolevad riiklikud, aga ka maakondlikud 

arengukavad, strateegiad, planeeringud ning Rahandusministeeriumi (kuni 2015. aastani 

Siseministeerium) planeeringute osakonna koostatud või tellitud juhendid, erinevate 

ametkondade või huvigruppide arenguvajadused, seisukohad, uuringud, arengu- või 

investeerimiskavad ning Läänemaa Arenduskoja ettepanekud. Lisaks on koostamisel arvesse 
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võetud üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ sätestatud eesmärke, olemasolevaid riigi 

tasandi riskianalüüse ja teisi riigi tasandi strateegilisi dokumente. 

Maakonnaplaneering on koostatud pikaks ajaperioodiks, perspektiiviga 2030+. Tuginedes 

Lääne maakonna arengustrateegiale 2020+ ja Rahandusministeeriumi poolt tellitud ja 

koostatud maakonnaplaneeringute juhendmaterjalile, formuleeriti ka Läänemaa ruumilise 

arengu visioon aastani 2030+: 

Lääne maakond on mitmekesise loodusega ning omanäolise kultuuripärandiga meeldiv ja 

jätkusuutlik elukeskkond, kus hinnatakse inimese ja looduse vahelist tasakaalu. 

Majandusliku heaolu ja konkurentsivõime aluseks on motiveeritud ja ettevõtlikud inimesed 

ning majandustegevust toetav innovatiivne kohalikel ressurssidel baseeruv 

ettevõtluskeskkond. Lääne maakond on kaasaegse ja jätkusuutliku infrastruktuuriga kiirete 

maismaa- ja mereühendustega maakond. Igale Läänemaa elanikule on kättesaadavad tema 

vajadustest lähtuvad teenused ja eneseteostust pakkuvad töökohad. Väärtustatakse 

omanäolise kultuuripärandi ja traditsioonide säilimist, looduslikku mitmekesisust ja avatust 

merele.  

Planeering koostati tihedas koostöös erinevate poolte ja huvigruppidega. Planeeringule andis 

peamise sisendi maavanema poolt moodustatud arenduskoda, Läänemaa kohalikud 

omavalitsused ning ministeeriumid ja nende hallatavad asutused. Planeerimisprotsessi 

käigus korraldati töökoosolekuid ning arutelusid.  

Planeeringuga samaaegselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille raames 

hinnati kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja 

majanduslikke kaalutlusi olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks.  

Planeering koosneb tekstiosast ehk seletuskirjast ning kahest põhijoonistest („Asustuse 

suunamine“ ja „Ruumilised väärtused“), mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse 

terviku koos maakonnaplaneeringu elluviimise kava ja lisadega. Lisadena kuuluvad 

maakonnaplaneeringu juurde Lääne maakonna arengustrateegia 2020+ (maakonna ruumilise 

arengu põhijooned), planeeringu KSH aruanne, maakonnaplaneeringu elluviimise kava ja 

varem kehtestatud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringute lahendused, mille suhtes uut 

menetlust läbi ei viidud 

Maakonnaplaneering on aluseks üldplaneeringute koostamisele. 

Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant ja KSH läbiviija oli OÜ Hendrikson ja Ko 

(registrikood 10269950, Raekoja plats 8, Tartu). Planeeringu koostamist korraldas Lääne 

Maavalitsus. 

 

Maakonna haldusjaotuse ja piiride muudatused maakonnaplaneeringu koostamise ajal 

Lääne maakonnaplaneeringu koostamine jäi perioodi 2013-2016, seega hõlmab planeering 

haldusreformi eelset Lääne maakonna territooriumi, kajastades ka haldusreformi eelselt 

Lääne maakonna koosseisu kuulunud Hanila ja Lihula valda (joonis 1). Kuna endised Hanila 

ja Lihula vald on täna Lääneranna valla osad ja kuuluvad Pärnu maakonna koosseisu, siis 

edaspidi kehtib Pärnu maakonnas, endiste Lihula ja Hanila valla territooriumitel, Lääne 

maakonnaplaneering 2030+. Seega hõlmab planeering täna lisaks Lääne maakonnale ka 

Pärnu maakonda, kuid arvestades, et planeering koostati enne haldusreformi, ei ole 

haldusreformi järgseid muudatusi Lääne maakonnaplaneeringusse nagu ka planeeringu 

pealkirja sisse viidud. Eeltoodust tulenevalt on planeeringu nimetus Lääne 

maakonnaplaneering 2030+ ning käesoleva käskkirja pealkirjas on täpsustatud, millises osas 

Lääne maakonnaplaneering 2030+ kehtima hakkab. 



 

 

 

 

 

Joonis 1. Lääne maakonnaplaneeringu koostamise ajal kehtinud haldusjaotus (16.11.2016 

seisuga). 

 

Lähtudes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §8
1 

lõike 6, punkti 2 ja lõike 8 punkti 6, 

Nissi Vallavolikogu 25.08.2016 otsusest nr 38 ja Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.11.2016 

otsusest nr 41 muutus maakonnapiir, mille tulemusel Rehemäe küla arvati Harju maakonnas 

Nissi valla piiridest välja ning liideti Lääne maakonnas asuva Lääne-Nigula vallaga (joonis 

2). Kuna Rehemäe küla kuulus Harjumaa koosseisu Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 

koostamise ajal, siis jäävad ja hakkavad edaspidi Rehemäe osas kehtima Harju 

maakonnaplaneeringu suunised ja tingimused. Seega, käesoleva käskkirjaga ei kehtestata 

Lääne maakonnaplaneeringust 2030+ lähtuvaid suuniseid ja tingimusi Rehemäe küla osas, 

vaid edaspidi tuleb ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemisel ning 

üldplaneeringu koostamisel aluseks võtta Harju maakonnaplaneering.  

Ajahetkel, mil Lääne maakonnaplaneeringu üle teostati järelevalvet, toimus haldusreform 

ning seetõttu kadusid mõned kohalikud omavalitsused ja muutus Lääne maakonna piir veel 

kord.  

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 2 kohaselt, toimusid 2017. aasta 

oktoobris kohalike omavalitsuste volikogude valimised ning haldusreformi seaduse § 2 lg 4 



 

 

ning § 4 lg 2 kohaselt algatati kohalike omavalitsuste ühinemised, sh piiride muudatused. 

Kui enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi oli Läänemaal 10 kohalikku 

omavalitsust (Haapsalu, Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, 

Ridala ja Vormsi), siis 2017. aasta valimiste tulemusel muutus Läänemaa 

haldusterritoriaalne koosseis Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 määrus nr 26 § 1 ja § 4 

jõustumisega: 

1. Nõva, Noarootsi, Kullamaa ja Martna vallad ühinesid Lääne-Nigula vallaks 21.10.2017 ja 

kuuluvad oma territooriumiga Lääne-Nigula valla koosseisu (joonis 2). 

2. Haapsalu linn ja Ridala vald ühinesid Haapsalu linnaks 24.10.2017 ning kuuluvad oma 

territooriumiga Haapsalu linna koosseisu (joonis 2). 

Eelnevalt kirjeldatud protsessi käigus muutus 24.10.2017 ka maakonnapiir Vabariigi 

Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 10 § 2 ja § 5 jõustumisega. Selle tulemusel liitusid kaks 

Läänemaa omavalitsust (Lihula ja Hanila) Pärnumaa omavalitsustega (Koonga ja Varblaga), 

moodustades uue Lääneranna valla, mis jäi Pärnu maakonna koosseisu (joonis 2).  

Lääne maakonnaplaneeringus 2030+ on kasutusel endisaegsed valdade nimed: Haapsalu 

linn, Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi 

vald (joonis 1).  

Kuna Lihula ja Hanila vald kuulusid Läänemaa koosseisu Lääne maakonnaplaneeringu 

2030+ koostamise ajal, siis hakkavad käesoleva käskkirja kehtestamisega Lääneranna vallas, 

endiste Lihula ja Hanila valla territooriumite osas, kehtima Lääne maakonnaplaneeringu 

2030+ suunised ja tingimused (joonis 2). Seega tuleb edaspidi Lääneranna vallas, endiste 

Lihula ja Hanila valla territooriumite osas, ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste 

määratlemisel ning üldplaneeringu koostamisel, aluseks võtta Lääne maakonnaplaneering 

2030+.  

 

 

 



 

 

 

Joonis 2. Haldusreformi käigus toimunud piirimuudatused Lääne maakonnas: Rehemäe küla 

lisandumine ning Lihula ja Hanila valla lahkumine Lääne maakonna koosseisust. 

 

 

II MENETLUSE KÄIK  

 

Planeeringulahenduse koostamine kuni vastuvõtmiseni 

Vabariigi Valitsus tegi 18.07.2013 (muudetud 27.09.2015 korraldusega nr 405) korraldusega 

nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine“ maavanematele ülesandeks korraldada 

planeeringute koostamine kogu maakonna territooriumil koos keskkonnamõju strateegilise 

hindamisega. Lääne maakonnaplaneeringu (edaspidi planeering) keskkonnamõju 

strateegiline hindamine (edaspidi KSH) algatati Lääne maavanema poolt 20.06.2014 

korraldusega nr 101. Vastav teave ilmus Ametlikes Teadaannetes, ajalehes Lääne Elu 

12.07.2014, samuti Lääne Maavalitsuse ja Läänemaa kohalike omavalitsuste veebilehtedel.   

23.01.2015 moodustas Lääne maavanem korraldusega nr 1-1/15/13 enda kõrvale nõuandva 

komisjoni ehk maakonna arenduskoja, maakonda puudutavate regionaalpoliitiliste otsuste 



 

 

tegemiseks ning oluliste kohalike majandus- ja sotsiaalpartnerite kaasamiseks. Arenduskoja 

moodustamisega sooviti saavutada laiapõhjaline osaluse tagamine maakonna arendus- ja 

planeerimistegevuse kavandamisel ja korraldamisel.   

Alates 01.07.2015 hakkas kehtima uus planeerimisseadus. Kuna planeering algatati enne 

seda, siis tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikest 

1 on planeeringu menetlemisel järgitud kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseadust (RT I, 

13.03.2014, 97). Planeeringu koostamisel on järgitud planeerimisseaduses sisalduvaid 

menetlusnõudeid. 

Esimene arenduskoja koosolek, mis puudutas maakonnaplaneeringu koostamist, toimus 

26.08.2015 kui liikmetele tutvustati planeeringu käsitletavaid teemasid ja KSH programmi.  

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimus 

31.08- 14.09.2015, avalik arutelu 22.09.2015 Lääne maavalitsuses. Avalikkust teavitati 

sellest ajalehes Lääne Elu 29.08.2015, Ametlikes teadaannetes ja Lääne Maavalitsuse 

veebilehel. Keskkonnaamet kiitis KSH programmi heaks 30.10.2015.  

Järgmine koosolek toimus 02.12.2015, millele eelnes ettepanekute, arvamuste ja täienduste 

kogumine Lääne maakonnaplaneeringu esmasele eskiisile. Esmane eskiis saadeti 

tutvumiseks kõigile Läänemaa arenduskoja liikmetele ning erinevatele ametkondadele, kelle 

valdkonda planeering puudutas. 02.12.2015 koosolekul arutati läbi kõik ettepanekud, 

arvamused ja täiendused, mis esmase eskiisi osas oli saadetud ning mille osas koostati ka 

pärast koosolekut vastuskirjad ettepanekute, arvamuste ja täienduste arvestamise või 

mittearvestamise kohta. Seejärel täiustati Lääne maakonnaplaneeringut veel kord ning teine 

eskiisi versioon saadeti taaskord arenduskoja liikmetele ning ametkondadele ettepanekute, 

arvamuste ja täienduste esitamiseks.  

Kahe mitteametliku eskiislahenduse baasilt valmis ametlik maakonnaplaneeringu 

eskiislahendus, mille avalik väljapanek toimus 14.03.-28.03.2016 ja avalik arutelu 

01.04.2016. Vastav teave ilmus ajalehes Lääne Elu 12.03.2016, samuti Lääne Maavalitsuse 

veebilehel.   

Maakonnaplaneeringu eskiislahendusele laekus seitse kirja ettepanekutega, millega 

maakonnplaneeringu koostamisel ka arvestati.  

Maavanem esitas maakonnaplaneeringu puudutatud kohalikele omavalitsustele ja 

valitsusasutustele ning nende hallatavatele riigiasutustele kooskõlastamiseks 07.06.2016. 

Maakonnaplaneeringu kooskõlastasid märkusteta Pärnu maavanem, Harju maavanem, Saare 

maavanem, Hiiu maavanem, Rapla maavanem, Ridala Vallavalitsus, Hanila Vallavalitsus, 

Haapsalu Linnavalitsus, Kullamaa Vallavalitsus, Martna Vallavalitsus, Lihula Vallavalitsus, 

Lääne-Nigula Vallavalitsus, Tehnilise Järelevalve Amet, Põllumajandusamet, Veeteedeamet, 

Maanteeamet, Maa-amet, Lennuamet, Maaeluministeerium ning Politsei- ja Piirivalveamet. 

Planeeringulahenduse kooskõlastasid märkustega/tingimustega Keskkonnaamet, 

Kaitseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Terviseamet, 

Keskkonnaministeerium ja Päästeamet. Vastavalt PlanS § 17 lg 5 EhSRS § 1 lg 1 alusel 

loetakse planeering kooskõlastatuks Nõva Vallavalitsusega, Noarootsi Vallvalitsusega, 

Vormsi Vallavalitsusega, Muinsuskaitseametiga, Siseministeeriumiga, Kaitseliidu Lääne 

Malevaga, Sotsiaalministeeriumiga ja Kultuuriministeeriumiga. Eelnevast tulenevalt on 

planeeringul olemas seadusest tulenevad vajalikud kooskõlastused kõigi osapooltega.  

 

Planeeringu vastuvõtmine ja avalikustamine  

Lääne maavanem võttis maakonnaplaneeringu vastu 30.08.2015 korraldusega nr 1-1/16/127 

ning suunas selle avalikule väljapanekule.  



 

 

Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 

(KSH) avalik väljapanek toimus 13.09.-11.10.2016. Teave sellest ilmus ajalehes Lääne Elu 

06.09.2016, samuti Lääne Maavalitsuse veebilehel. Planeeringumaterjalid olid 

kättesaadavad Lääne Maavalitsuse ja Läänemaa kohalike omavalitsuste veebilehtedel ning 

paberil Lääne Maavalitsuses ja Lihula Vallavalitsuses.  

Avaliku väljapaneku ajal laekus kolm kirja, millest Kaitseministeeriumi ja AS Eleringi kirjad 

sisaldasid parandusettepanekuid ning kolmas, eraisik Andres Lindemanni, kiri vastuväidet. 

Andres Lindemann oli seisukohal, et Saaremaa püsiühenduse seisukohast lähtuvalt ei ole 

Lääne maakonnaplaneeringu lahendus erinevaid huvisid tasakaalustav ja seab põhjendamata 

kitsendusi trassi koridori alale.   

Lääne maavanem korraldas 19.10.2016 koosoleku, kuhu kutsus vaidleva osapoole, 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti ja Rahandusministeeriumi 

esindajad, et arutada Saaremaa püsiühenduse maakasutustingimuste kajastamist Lääne 

maakonnaplaneeringus. Lääne maavanem selgitas koostöös Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maanteeameti esindajatega vaidlevale osapoolele 

maakasutustingimuste olemust ja põhjust Saaremaa püsiühenduse koridoris nii Virtsu 

alevikus kui ka Muhu saarel. 19.10.2016 koosoleku ajal saavutati vaidleva osapoolega 

kompromiss, mille tulemusel lepiti kokku, et Lääne maakonnaplaneeringu seletuskirja 

täpsustatakse ja korrigeeritakse selliselt, et püsiühenduse koridori ei jääks ebamõistlikud ja 

mitmeti mõistetavad maakasutustingimused.  Andres Lindemann teatas 02.11.2016 

kirjalikult, et nõustub planeeringus tehtud paranduste ja täpsustustega ning loobub 

vastuväitest.  

Lääne maakonnaplaneeringu avalik arutelu toimus 20.10.2016 Lääne Maavalitsuses. 

Keskkonnaamet kiitis Lääne maakonnaplaneeringu KSH aruande heaks 12.12.2016 kirjaga 

nr 6-5/16/311-2. Maakonnaplaneeringu seletuskiri ja KSH aruanne on vastavalt 

Keskkonnaameti märkustele täiendatud. Hindamise tulemusi on arvestatud 

maakonnaplaneeringu koostamisel. Lisaks on planeeringu koostamisel arvestatud 

üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ sätestatud eesmärgiga, olemasolevate riigi tasandi 

riskianalüüsidega ning teiste riigi tasandi strateegiliste dokumentidega. 

 

Planeeringu järelevalve 

Lääne maavanem esitas 22.12.2016 kirjaga nr 12-3/16/1507-1 Lääne maakonnaplaneeringu 

materjalid Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks.  

Järelevalve teostaja kontrollis planeeringu õigusaktidele vastavust ja on seisukohal, et Lääne 

maavanem on planeeringu koostamisel täitnud talle seadusega antud kaalutlemiskohustust. 

Planeeringu koostamisel on järgitud planeerimisseaduses sisalduvaid menetlusnõudeid. 

Vastavalt kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS § 23 lõike 3 punktile 2 on järelevalve teostaja 

pädevuses kontrollida planeeringu liigilt üldisemale kehtestatud planeeringule vastavust. 

Rahandusministeeriumi hinnangul vastab planeering üleriigilises planeeringus sätestatud 

eesmärkidele ning on kooskõlas üleriigilise planeeringuga Eesti 2030+. 

Planeeringujärelevalve teostaja esitatud märkustega on arvestatud ja planeeringut  

täpsustatud. Vastavad korrektuurid on tehtud planeeringu seletuskirjas joonistele. 

Arvestades, et PlanS-s regulatsioon muutus planeeringu koostamise ajal (1.01.2018 

jõustunud PlanS muudatuste kohaselt ei ole maakonnaplaneeringu heakskiitmine enam 

vajalik ning enne 1.07.2015 algatatud maakonnaplaneeringud kehtestab riigihalduse 



 

 

minister), ei ole Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamiseks järelevalvaja heakskiidu 

saamine enam nõutav. 

 

 

III MAAKONNAPLANEERINGU SEOS TEISTE PLANEERINGUTEGA 

 

Planeeringu kehtestamisega kaotab kehtivuse 21.02.2000 korraldusega nr 25 kehtestatud 

maakonnaplaneering ning maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud „Asustust ja 

maakaasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud 05.12.2005 korraldusega nr 

188), „Sotsiaalne infrastruktuur“ (kehtestatud 19.02.2009 korraldusega nr 24) ja 

„Tuuleenergeetika“ (kehtestatud 31.12.2013 korraldusega nr 243). „Tuuleenergeetika“ 

teemplaneeringu tingimused on Lääne maakonnaplaneeringusse 2030+ muutmata kujul sisse 

viidud, ilma täiendavat menetlust ja arutelu avamata ning selle põhilahendus jääb kehtima 

maakonnaplaneeringu lisana. 

Maakonnaplaneeringust eraldi jäävad kehtima järgmised maakonnaplaneeringu joonehitiste 

teemaplaneeringud: 

- 25.07.2016 Lääne maavanema korraldusega nr 1-1/16/114 kehtestatud „Harku-

Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“; 

- 13.10.2017 Lääne maavanema korraldusega nr 1-1/17/124 kehtestatud "Riisipere-

Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“; 

Kehtima jäävate joonehitiste teemaplaneeringutega on igakülgselt arvestatud 

maakonnaplaneeringute koostamisel.  

 

 

IV KÄSKKIRJA ÕIGUSLIKUD ALUSED 

 

Käskkiri kehtestatakse lähtuvalt eeltoodud kaalutlustest ning võttes aluseks ehitusseadustiku 

ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 11
1
  lõiget 1 ja kooskõlas sama seaduse § 1 

lõikega 1 ning kuni 01.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lõikega 6, § 25 lõigetega 2 

ja 3, planeerimisseaduse § 71 lõigetega 2 ja 4, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse 

rakendamise seaduse §  1 lõikega 1, §-ga 11 lõikega 3 ja 5 ja § 13 lõikega 1 ning 

keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 44 lõikega 1. 

 

V OTSUS 

 

1. Kehtestan Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ lisatud kujul. 

2. Tunnistan kehtetuks Lääne maavanema 21.02.2000 korralduse nr  25 

„Maakonnaplaneeringu kehtestamine“, 05.12.2005 korralduse nr 188 „Asustust ja 

maakaasutust suunavad keskkonnatingimused“,  19.02.2009 korralduse nr 24 

„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015“ ja 31.12.2013 korralduse nr 243 

"Tuuleenergeetika“. 



 

 

3. Kehtestatud maakonnaplaneeringuga on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi 

regionaalhalduse osakonna Lääne talituses aadressil Lahe 8, Haapsalu, samuti  

veebiaadressil http://www.maavalitsus.ee/laane-maakonnaplaneering. 

4. Teen käesoleva käskkirja koos maakonnaplaneeringuga teatavaks Haapsalu 

Linnavalitsusele, Lääne-Nigula Vallavalitsusele, Vormsi Vallavalitsusele, 

Lääneranna Vallavalitsusele, Saue Vallavalitsusele, Andres Lindemannile, 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Kaitseministeeriumile, 

Keskkonnaministeeriumile, Kultuuriministeeriumile, Maaeluministeeriumile, 

Siseministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Politsei- ja Piirivalveametile, 

Keskkonnaametile, Muinsuskaitseametile, Maa-ametile, Maanteeametile, Tehnilise 

Järelevalve Ametile, Päästeametile, Põllumajandusametile, Terviseametile, Veeteede 

Ametile, Lennuametile ja Kaitseliidu Lääne Malevale seaduses sätestatud tähtaja 

jooksul.  

5. Rahandusministeeriumi ühisosakonnal avaldada teated planeeringu kehtestamisest 

14 päeva jooksul kehtestamise päevast arvates Rahandusministeeriumi veebilehel 
http://www.maavalitsus.ee/laane-maakonnaplaneering ja Ametlikes Teadaannetes 

ning 30 päeva jooksul ajalehes Lääne Elu ja Lääne maakonna kohaliku omavalitsuse 

üksuse valla- või linnalehes. 

 

 

VI VAIDLUSTAMISVIIDE 

 

Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse 

Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Kehtestatud maakonnaplaneeringut ei ole võimalik vaidlustada ulatuses, milles see puudutab 

varem kehtestatud teema- ja osaplaneeringute ning olulise ruumilise mõjuga objekti 

asukohavaliku ja riiklikult tähtsa ehitise planeeringute sissekandmist uude 

maakonnaplaneeringusse.  

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Jaak Aab 

riigihalduse minister 

 

 

 

 

 

 

Lisad: 

 

- Seletuskiri – Lääne maakonnaplaneering 2030+ 

- Joonis 1. Läänemaa asustuse suunamine 

- Joonis 2. Läänemaa ruumilised väärtused 

- Lisad 1-7 
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