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Ala
Ala nr
nr 33 (Ordulinnuse
(Ordulinnuse piirkond)
piirkond)
Kõrghaljastuse
Kõrghaljastuse mahu
mahu vähendamisel
vähendamisel Vallitorni
Vallitorni
ümbruses
ümbruses lähtuda
lähtuda printsiibist
printsiibist "nii
"nii vähe,
vähe, kui
kui
võimalik
võimalik ja
ja nii
nii palju,
palju, kui
kui vajalik".
vajalik".
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Vallimäe
Vallimäe ja
ja Järve
Järve tee
tee vaheline
vaheline ala:
ala:
Teemaplaneering
Teemaplaneering näeb
näeb ette
ette võsastunud
võsastunud ala
ala
korrastamise
korrastamise vaadete
vaadete avamise
avamise eesmärgil.
eesmärgil.
Võsa
Võsa likvideerimine
likvideerimine avab
avab vaate
vaate Järve
Järve teelt
teelt
Vallimäele.
Vallimäele.

Vältida
Vältida suure
suure liikluskoormuse
liikluskoormuse juhtimist
juhtimist kitsastele
kitsastele vanalinna
vanalinna
tänavatele.
tänavatele. Võimalusel
Võimalusel korraldada
korraldada ümbersõidud
ümbersõidud nii,
nii, et
et vanavanalinna
linna ei
ei peaks
peaks läbima
läbima liiklus,
liiklus, mille
mille sihtpunkt
sihtpunkt ei
ei asu
asu vanalinnas.
vanalinnas.
Selleks
Selleks pakub
pakub võimalusi
võimalusi ka
ka Paide
Paide linna
linna üldplaneeringus
üldplaneeringus
kavandatud
kavandatud perspektiivsete
perspektiivsete teede
teede rajamine,
rajamine, eelkõige
eelkõige PuuPuuvilja
vilja tänava
tänava läbimurde
läbimurde ja
ja Kaevu
Kaevu tänava
tänava väljaehitamine
väljaehitamine
koos
koos kavandatud
kavandatud parklatega.
parklatega.

Leppemärgid
Linnapiir
Miljööväärtuslik ala
L
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-Jõesängi
-Jõesängi taastamine
taastamine on
on majanduslikult
majanduslikult
kulukas
kulukas ja
ja nõuab
nõuab eelnevaid
eelnevaid uuringuid
uuringuid
idee
idee teostamise
teostamise võimalikkuse
võimalikkuse kohta.
kohta.
-Veekogu
-Veekogu rajamine
rajamine ja
ja ala
ala kuivendamine/
kuivendamine/
korrastamine
korrastamine võimaldab
võimaldab hetkel
hetkel kasutusest
kasutusest
väljasoleva
väljasoleva haljasala
haljasala muuta
muuta rekreatsioonirekreatsioonialaks.
alaks.
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Ala nr
nr 22 (Rahu
(Rahu ja
ja Eha
Eha tn)
tn)
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A
A aa nr
nr 11 Pärnu
Pärnu nn pp rkond
rkond
Suur
Suur ee puude
puude seenes
seenes ku
ku maha
maha angem
angem sega
sega
kaasneva
kaasneva ee mõ
mõ ude
ude vä
vä m
m seks
seks uu eb
eb Pärnu
Pärnu
änava
änava aa ee
ee eos
eos ada
ada regu
regu aarse
aarse se
se re
re puude
puude
se
se sund
sund osas
osas nn ng
ng va
va aduse
aduse ha
ha ged
ged aa kukkukukkum
m sohus
sohus puud
puud ange
ange ada
ada
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Haljasalade
Haljasalade puhke-eesmärgil
puhke-eesmärgil kasutamise
kasutamise
parandamiseks
parandamiseks kavandada
kavandada aladele
aladele
istepinke
istepinke ja
ja mänguplatse.
mänguplatse.
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Ala
Ala nr
nr 44 (keskväljak
(keskväljak ja
ja selle
selle ümbrus)
ümbrus)
Vanade
Vanade plankaedade
plankaedade taastamisel
taastamisel kesklinna
kesklinna
piirkonnas
piirkonnas peaksid
peaksid tekkivad
tekkivad suletud
suletud hoovid
hoovid
olema
olema pimedal
pimedal ajal
ajal valgustatud,
valgustatud, et
et vähendada
vähendada
turvariski.
turvariski.

Otsida
Otsida võimalusi
võimalusi miljööväärtuslike
miljööväärtuslike hoonete
hoonete restaureerimise
restaureerimise ning
ning linnaruumi
linnaruumi sobiva
sobiva
korrastamise
korrastamise täiendavaks
täiendavaks toetamiseks
toetamiseks kohaliku
kohaliku omavalitsuse
omavalitsuse tasandil,
tasandil, et
et vähenvähendada
dada gentrifikatsiooniprotsessiga
gentrifikatsiooniprotsessiga kaasnevat
kaasnevat elanikkonna
elanikkonna vahetumist
vahetumist sissetulekute
sissetulekute
erinevuse
erinevuse tõttu.
tõttu.
Informeerida
Informeerida miljööväärtuslike
miljööväärtuslike piirkondade
piirkondade elanikke
elanikke asjakohastest
asjakohastest infoallikatest
infoallikatest ja
ja
infomaterjalidest,
infomaterjalidest, mis
mis aitaksid
aitaksid neil
neil teha
teha õigeid
õigeid ning
ning võimalikult
võimalikult kulutõhusaid
kulutõhusaid otsuseid
otsuseid
oma
oma eluaseme
eluaseme remontimisel.
remontimisel. See
See aitaks
aitaks vähendada
vähendada gentrifikatsiooniga
gentrifikatsiooniga kaasnevat
kaasnevat
varalist
varalist segregatsiooni
segregatsiooni ning
ning tõstaks
tõstaks tõenäosust,
tõenäosust, et
et hoonete
hoonete eest
eest hoolitsetakse
hoolitsetakse
parimal
parimal viisil.
viisil.

Ala
Ala nr
nr 55 (Suur-Aia
(Suur-Aia ja
ja Vainu
Vainu tn)
tn)

Informeerida
Informeerida miljööväärtuslike
miljööväärtuslike piirkondade
piirkondade elanikke
elanikke nii
nii riikliku
riikliku kui
kui kohaliku
kohaliku tasandi
tasandi
restaureerimistoetuste
restaureerimistoetuste süsteemist
süsteemist ning
ning teistest
teistest võimalikest
võimalikest toetusallikatest,
toetusallikatest, et
et leevenleevendada
dada elanike
elanike varalisi
varalisi kulutusi,
kulutusi, mida
mida nad
nad on
on sunnitud
sunnitud tegema
tegema oma
oma eluaseme
eluaseme nõuetenõuetekohaseks
kohaseks remontimiseks.
remontimiseks.

-Soovitavalt
-Soovitavalt kasutada
kasutada suure
suure liiklusega
liiklusega tänavatel
tänavatel ka
ka miljööväärtuslikul
miljööväärtuslikul alal
alal asfaltkatet
asfaltkatet ning
ning
tagada
tagada võimalikult
võimalikult sujuv,
sujuv, ilma
ilma seisakuteta
seisakuteta liiklus.
liiklus.
-Vältida
-Vältida tänavate,
tänavate, sh
sh asfalteeritud
asfalteeritud kõnniteepinna
kõnniteepinna laiendamist
laiendamist miljööväärtuslikul
miljööväärtuslikul alal.
alal.
-Parkimise
-Parkimise korraldamisel
korraldamisel eelistada
eelistada parkimiskohtade
parkimiskohtade juurderajamisel
juurderajamisel maa-alust
maa-alust parklat
parklat
või
või miljöösse
miljöösse sobivalt
sobivalt lahendatud
lahendatud parkimismaja
parkimismaja tänavapinnal
tänavapinnal asuva
asuva parkla
parkla asemel.
asemel.
-Munakivisillutisega
-Munakivisillutisega tänavatel
tänavatel on
on soovitav
soovitav piirata
piirata mootorsõidukite
mootorsõidukite liikumiskiirust
liikumiskiirust 20-30
20-30 km/h-ni,
km/h-ni,
et
et vähendada
vähendada vibratsiooni
vibratsiooni ja
ja mürataset.
mürataset.

Hilisemate
Hilisemate vaidluste
vaidluste ärahoidmise
ärahoidmise huvides
huvides oleks
oleks soovitav
soovitav teemaplaneeringus
teemaplaneeringus täpsustäpsustada
tada juurde-,
juurde-, pealepeale- ja
ja alla
alla ehitamise
ehitamise tingimusi
tingimusi miljööväärtuslikel
miljööväärtuslikel hoonestusaladel.
hoonestusaladel.
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