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Arupärimine
Vastavalt Rae valla põhimääruse §18 lõike 1 punktile 6 ning § 37 esitame kirjaliku
küsimuse.
Käesoleval suvel tõusetus nii peavoolumeedias (nt Äripäev)1 kui ka sotsiaalmeedias
planeerimist puudutav arutelu Tallinna lähivaldades. Põhiliselt oli vaatluse all Rae vald. Üheks
teema tõstatajaks oli Rae valla kodanik Mati Sarevet, kelle väitel on Rae vallas kogu
planeerimismenetlus läbipaistmatu. Läbipaistmatus kätkevat endas kõrget korruptsiooniriski.
Väidetakse, et teatud planeerijatel/arendajatel läheb tegevus lepase reega, teistel venib aastaid.
Näitena toob Mati Sarevet muuhulgas ka endise vallavanema Mart Võrklaeva väidetava
kombinatsiooni isikliku eramu ehituseks maa saamisest ning seejärel sinna planeerimisest ja
ehitusprotsessist2.
Murelikuks teeb, et Rae vallavalitsusest keegi ei püüagi kahtlusi hajutada.
Suve lõpu poole sain teada ühest kolleeg Uuemaa poolt tehtud kevadisest arupärimisest. Vastus
sellele teeb samuti murelikuks. Nimelt soovis kolleeg Uuemaa ülevaadet aastatel 2014-2015
projekteerimistingimuste alusel (ilma detailplaneeringuta) väljastatud ehituslubadest. Vastuse
lugemine päris ehmatas – Rae Vallavalitsusel ei ole võimalik Teie küsimusele vastata, kuna Rae
valla dokumendiregister ega riiklik ehitisregister ei võimalda Teie poolt ette antud parameetrite
alusel automaatseid väljavõtteid teha. Nii rumalat vastust poleks isegi Põldmäelt oodanud.
Sellise statistika omamine ja jooksev täiendamine on elementaarne. Valdkonnaga seotud
statistikat on peetud läbi aegade. Vähemalt alates aastast 2004. Planeerimist ja ehitust puudutav
statistika on olnud alati oluline ja aidanud näha ning mõista trende planeerimise ja ehituse
valdkonnas. Seega ei mõista miks Põldmäe allkirja kandvas vastuses keerutatakse (kui mitte
öelda, et valetatakse). Isegi juhul kui tuleb teha mingit lisatööd küsitud andmete saamiseks, siis
tulebki seda teha. Eriti kui volikogu liikmel on andmete vastu huvi.
Eeltoodut teades soovime vastuseid Rae valla planeerimise ja ehituse valdkonna statistiliste
näitajate osas järgmise tabeli kujul.
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https://www.aripaev.ee/uudised/2020/07/10/kriitikud-naevad-planeerimisseaduse-juureskorruptsiooniriski?utm_source=copypaste&fbclid=IwAR3uzRk8QiDqZ78GStB59mUD1OYtBukgHgtwEaoGPzzEq_
oJpFGBh0QbsS4 , https://www.aripaev.ee/uudised/2020/07/10/tormiline-kinnisvaraarendus-tekitab-tallinnalahivallas-probleeme?fbclid=IwAR3SDDsPwmKixjApC8l8dIJTlQ2QnU2nbmhXCHoGQJ2lrf6CRXiF1w1KkFc
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Raekodaniku foorum, “Planeerimine Rae vallas meediakajastus…” 23.07.2020 kell 14.16.19.
http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=4019
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Kirjalik vastus saata vastavalt Rae valla põhimääruse § 37 digitaalselt allkirjastatuna aadressile
raivo.uukkivi@eesti.ee
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Volikogu liige, Fraktsiooni RaeKodanik nimel

