
  
 
 
 
 
 
 

   
   
   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEAKSKIIDETUD 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TARTU 2014 - 2016 

Objekti asukoht: 

Tellija: 

PÄRNUMAA 

PÄRNU MAAVALITSUS 

Töö täitja: KOBRAS AS   

 

 
 

  

Juhataja:  URMAS URI 

Eksperdid:  URMAS URI, litsents KMH0046 

GERLI KULL, vastutav täitja 

ANNE ROOMA, litsents KMH0047 

TEELE NIGOLA 

ENE KÕND 

   
   

    

PÄRNU MAAKONNA PLANEPÄRNU MAAKONNA PLANEPÄRNU MAAKONNA PLANEPÄRNU MAAKONNA PLANEERINGU ERINGU ERINGU ERINGU 

KESKKONNAMÕJU STRATEKESKKONNAMÕJU STRATEKESKKONNAMÕJU STRATEKESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE EGILINE EGILINE EGILINE 

HINDAMINEHINDAMINEHINDAMINEHINDAMINE    

    

ARUANNEARUANNEARUANNEARUANNE    

    

Registrikood 10171636  
Riia 35, Tartu  50410 

Tel 730 0310 
faks 730 0315 

kobras@kobras.ee  

    
TÖÖ NR 2014TÖÖ NR 2014TÖÖ NR 2014TÖÖ NR 2014----046046046046    

    

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

Pärnu maakonna planeeringu  
keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne.  
Koostatud märts 2014 – oktoober 2016, Tartu 
Koostaja:  Kobras AS, www.kobras.ee   

Riia 35 
50410 Tartu 
Tel +372 730 0310 

 
 



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne    

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

2/ 155 

 

Üldinfo 
TÖÖ NIMETUS: 
 

Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. Aruanne 
 

OBJEKTI ASUKOHT: Pärnu maakond  
 

TÖÖ EESMÄRK: 
 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine Pärnu 
maakonna planeeringule  
 

TÖÖ LIIK: Keskkonnamõju strateegiline hindamine 
 

TÖÖ TELLIJA: Pärnu Maavalitsus 
Akadeemia 2 
80088 Pärnu 
 

Kontaktisikud: 
 
 
 
 
 
 
 
JÄRELEVALVAJA: 
 

Tiiu Pärn 
Tel +372 447 9761 
tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee    
 
Raine Viitas 
Tel +372 447 9762 
raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee   
 
Keskkonnaamet  
Pärnu-Viljandi regioon 
Pärnumaa kontor  
Roheline 64 
80010 Pärnu  
Tel 447 7388, faks 447 7399 
parnu@keskkonnaamet.ee  

 
TÖÖ TÄITJA: 

 
Kobras AS 
Registrikood 10171636 
Riia 35  
50410 Tartu  
Tel 730 0310, faks 730 0315 
www.kobras.ee  
 

Eksperdid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsultant:  
  

Gerli Kull – keskkonnaekspert, vastutav täitja 
gerli@kobras.ee 
 
Urmas Uri – keskkonnaekspert (litsents KMH0046), juhtekspert 
urmas@kobras.ee  
 
Anne Rooma – keskkonnaekspert (litsents KMH0047) 
anne@kobras.ee  
 
Teele Nigola – maastikuarhitekt-planeerija 
teele@kobras.ee  
 
Kalev Sepp - loodusgeograaf 
 

Kontrollija:  Ene Kõnd - tehniline kontrollija, ekspert 
 
 

 

  



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne    

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

3/ 155 
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maastikuarhitektuuri valdkonnas. 

9. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, 
heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14, Tanel Mäger – Nr 1161/14. 

10. Kutsetunnistused: 
• Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 – Urmas Uri; 
• Mäeinsener, tase 6, kutsetunnistus nr 095666 – Tanel Mäger; 
• Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 – Erki Kõnd; 
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• Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 – Ivo Maasik; 
• Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 – Marek Maaring; 
• Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 085664 – Germo Ilvesmets. 
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SISSEJUHATUS  

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi ka lihtsalt KSH) objektiks on koostatav Pärnu 

maakonna planeering (edaspidi ka lihtsalt maakonnaplaneering). Maakonnaplaneeringu eesmärk on 

maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures 

riiklikud ja kohalikud huvid. Tegemist on teise Pärnu maakonna planeeringuga, mille eesmärk on 

edasi arendada arengupõhimõtteid, mis kajastusid seni kehtinud Pärnu maakonna planeeringus ja 

selle teemaplaneeringutes.  

Maakonna arengu suunamisel arvestati kehtivat üleriigilist planeeringut “Eesti 2030+”, Pärnumaa 

arengustrateegiat 2030+ ja omavalitsustes kehtivaid üldplaneeringuid. Lisaks võeti võimaluse korral 

arvesse ka arenguid, mis on kavandatud detailplaneeringutega ning olulisemaid täiendava arengu 

suunamise põhimõtteid, mis tulenesid pooleli jäänud Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduvast 

teemaplaneeringust. 

Maakonnaplaneeringus käsitletakse kogu Pärnu maakonna maismaa osa. Olulisemad teemad, mida 

maakonnaplaneeringus käsitletakse on asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja 

transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine, looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud 

ja roheline võrgustik, tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja 

maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal.  

Keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse läbi Pärnu maakonna planeeringu koostamise käigus. 

KSH sisu lähtub maakonnaplaneeringu sisust ning KSH-s hinnatakse maakonnaplaneeringus 

käsitletud teemasid ning lahendustega kaasnevaid riske. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise üldeesmärgiks on arvestada keskkonnakaalutlusi 

maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, et tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja 

edendada säästvat arengut. Selleks tuli hinnata maakonnaplaneeringu rakendamisega kaasnevaid 

olulisi mõjusid elukeskkonnale, looduskeskkonnale, kaitstavatele aladele ja objektidele, 

majanduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale kõige laiemas mõttes. Maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegiline hindamine aitab leida parima võimaliku lahenduse maakonna arenguks, 

tagades sealjuures elukeskkonna jätkusuutliku kasutamise, maastiku kaitse ja ressursside 

ratsionaalse ning heaperemeheliku kasutuse ja kaitstavate alade ja objektide kaitse-eesmärkide 

täitmise. Kuivõrd planeeringus käsitletakse eeskätt üldisi arengu põhimõtteid, mitte konkreetseid 

lahendusi, on võimalik hinnata planeerimisotsuste ellu rakendamisega kaasnevaid eeldatavaid 

keskkonnamõjusid.  

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on koostatud lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest, keskkonnamõju strateegilise hindamise programmist (Lisa 1) 

ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest üleriigilistest seadustest, arengukavadest ja planeeringutest. 

  



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne    

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

7/ 155 

 

1 PÄRNU MAAKONNA PLANEERINGU SISU JA PEAMISED EESMÄRGID 

Maakonnaplaneering on regiooni tasandil koostatav planeering, mille peamine eesmärk on riigi 

ruumilise arengu vajaduste väljendamine üleriigilisest planeeringust „Eesti 2030+“ lähtuvalt. Uute 

maakonnaplaneeringute koostamise eesmärgiks on asetada planeerimine kogu riigis ühtsetele 

alustele arvestades riigi huve, vahepealse kiire majandusarengu perioodil saadud kogemusi ja 

lisandunud planeerimisalast oskusteavet. Planeeringu koostamisel arvestatakse tasakaalustatult 

majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi mõjusid.  

Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja 

integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab 

majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi 

suundumusi ja vajadusi (PlanS § 1 lg 3). Seetõttu juhindutakse planeeringu koostamisel koostöö ja 

avalikkuse põhimõtetest. 

Pärnumaa ambitsioon on olla tuntud ja hinnatud regioon Läänemereruumis, mille edu põhineb 

haritud, ettevõtlikel, tervist ja elukvaliteeti väärtustavatel elanikel. Pärnumaa on oma arengustrateegia 

põhjal tasakaalustatult arenev maakond, mis loob võimalused väärikaks euroopalikuks eluks 

maakonna igas paigas. Tasakaalus asustussüsteem tagab elanikele looduslähedase ja kvaliteetse 

elukeskkonna ning põhiteenuste ja ühiskondliku transpordi kättesaadavuse võimalikult kodu lähedal. 

Olulisel kohal on maakondliku keskustevõrgu tugevdamine.  

Olulisemateks maakonna arengueeldusteks väheneva ja vananeva rahvastiku oludes on tugev 

keskus Pärnu linn koos oma lähitagamaaga; kaugemate piirkondade elujõuliste keskuste terviklik 

süsteem (Vändra, Kilingi-Nõmme, Häädemeeste, Pärnu-Jaagupi, Tõstamaa); Pärnu ja Pärnumaa kui 

Eesti olulisemaid turismisihtkohti; paiknemine rahvusvahelistel ühendusteedel ja kiired 

tulevikuühendused (Via Baltica ja Rail Baltic); väljapääs merele; tugevate energiaühenduste 

olemasolu ja taastuvenergeetika laiem levik; mitmekülgsed loodusolud ja ökoloogilise mõtteviisi 

väärtustamine. 

Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja järgmistest joonistest (mõõtkavas 1:100 000):   

1. Strateegiaplaan – maakonna arengustrateegia ja kõige olulisemate planeeringuteemade 

ideede ja ettepanekute ruumiline väljend. 

2. Looduskeskkonna joonis – maakonna tähtsamad loodusväärtused: väärtuslikud maastikud, 

ilusa vaatega kohad, tee- ja veelõigud, roheline võrgustik koos konfliktaladega, puhkemetsad 

ja puhketeed, kaitsealad, hoiualad, Natura linnu- ja loodusalad, osad projekteeritavad 

kaitsealad ning kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alad.   

3. Tehniline taristu joonis – planeeritavad uued teelõigud, rekonstrueerimist vajavad maanteed, 

tolmuvaba katet vajavad kruusateed, ettevõtlus- ja tootmisalad, puhke- ja teenindusalad, 

riigikaitselised objektid, maavarad, elektrituulikute arenduspiirkonnad, Via Baltica 

trassikoridor, Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV ja Kilingi-Nõmme-RiiaTEC2 330 kV 

kõrgepingeliinid, Rail Baltic maakonnaplaneeringuga planeeritav raudtee trassikoridor ja 

logistikakeskuse võimalikud asukohad jpm. 
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4. Asustuse joonis – keskus-tagamaa süsteem: Pärnu toimepiirkond, tugi-toimepiirkonnad 

keskustega Vändras ja Kilingi-Nõmmes. Nelja tasandi teenuskeskused: maakondlik keskus, 

piirkondlikud keskused, kohalikud keskused ja lähikeskused. Lisaks on suvituskeskused ja 

saareline keskus Kihnu, samuti kaksikkeskused. Märgitud on väärtuslikud 

põllumajandusmaad. Teenuste paremaks kättesaadavuseks on planeeritud Pärnu ja 

linnalähiümbruse kergliiklusteede võrgustik.  
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2 MAAKONNAPLANEERINGU SEOS TEISTE STRATEEGILISTE 

PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ ja maakonnaplaneeringud on riigi ja regiooni tasandil koostatavad 

planeeringud, mille peamine eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine. 

Planeerimissüsteem lähtub põhimõttest, et üldisema tasandi planeeringud annavad oma sisendi 

detailsema tasandi planeeringutesse. Kehtestatud maakonnaplaneering on valla ja linna 

detailplaneeringute koostamise või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks kui 

üldplaneeringud on maakonnaplaneeringust varem kehtestatud ja kui üldplaneering ei kajasta 

maakonnaplaneeringus sätestatut.  

Vastavalt KeHJS § 40 lõige 3 punktile 3 peab keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 

koostamisel arvesse võtma strateegilise planeerimisdokumendi sisu ja kehtestamise tasandit ning 

arvestama missugusel määral saab mitmekordse hindamise vältimiseks teatavaid küsimusi 

täpsemalt hinnata strateegilise planeerimisdokumendi kehtestamise erinevatel tasanditel. Näiteks 

vastavalt KeHJS § 33 lõike 1 punktile 2 tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine koostada 

üldplaneeringule, samuti vastavalt sama lõike punktile 3 ka kõikidele detailplaneeringutele, millel on 

eeldatavalt oluline keskkonnamõju. Seetõttu ei hinnata käesolevas KSH-s teemasid, mis ei ole 

maakonnaplaneeringu tasemeks. Hindamise kohane tase on selle taseme planeeringute juures, kus 

tehakse vastavad konkreetsed otsused.  

KSH läbiviimisel analüüsiti maakonnaplaneeringu seotust üleriigiliste arengudokumentidega. 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ (kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusega 30.08.2012 nr 

368). Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ täpsustab ja arendab edasi varasemas üleriigilises 

planeeringus „Eesti 2010“ võetud ruumilise arengu suundi, hõlmates territoriaalselt ka merealasid 

ning käsitledes lisaks linnade võrgustikule ka maapiirkondade arengut. Üleriigilise planeeringu 

elluviimise tegevuskavas olevate uute maakonnaplaneeringute koostamise eesmärgiks on asetada 

planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huve, vahepealse kiire majandusarengu 

perioodil saadud kogemusi ja lisandunud planeerimisalast oskusteavet.  

Peamine üleriigilises planeeringus võetud arengueesmärk on tagada elamisvõimalused Eesti igas 

asustatud paigas. Selleks on vajalikud kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad liikumisvõimalused 

ning varustatus oluliste võrgustikega (tehnovõrgud, haridus- ja teenindusvõrgustik jms). 

Maapiirkonnad pakuvad inimestele elukoha privaatsust, toimetulekut sõltumata välistest oludest ja 

looduslikku elukeskkonda. 

Pärnu maakonna planeeringu eesmärkide püstitamisel tuli juhinduda üleriigilisest planeeringust „Eesti 

2030+“ ning koordineerida ja suunata regionaalseid arengukavasid ning poliitikaid viisil, mis tagavad 

riigi ja maakonna soovitud ruumilise arengu. Üleriigiline planeering ja maakonnaplaneeringud on riigi 

ja regiooni tasandil koostatavad planeeringud, mille peamine eesmärk on riigi ruumilise arengu 

vajaduste väljendamine. Planeeringusüsteem lähtub põhimõttest, et üldisema tasandi planeeringud 

annavad oma sisendi detailsema tasandi planeeringutesse.  
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Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad 

looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest 

majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja 

inimesele. Vajalik on loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine (aastal 2030 on 

tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on vähendatud tekkivate jäätmete 

ohtlikkust), maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine, kliimamuutuste leevendamine ja õhu 

kvaliteet, tervist säästev ja toetav väliskeskkond.  

Maakonna tasandi strateegilised planeerimisdokumendid: 

• Pärnu maakonna planeering, kehtestatud 21.12.1998.  

• Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“, kehtestatud 

20.05.2003.  

• Teemaplaneering “Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015”, kehtestatud 9.10.2008.  

• Teemaplaneering “Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha 

täpsustamine km 92,0 – 170,0”, kehtestatud 1.10.2012.  

• Tuuleenergeetika teemaplaneering, kehtestatud 21.11.2013.  

• Pärnu maakonna planeeringut täpsustav teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 

330  kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu maakonnas", kehtestatud 

25.11.2015.  

Pärast koostatava maakonnaplaneeringu kehtestamist kaotavad kehtivuse Pärnu maakonna 

planeering (kehtestatud 21.12.1998), Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud 20.05.2003), Pärnu maakonna 

planeeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015“ (kehtestatud 

9.10.2008). 

Pärast koostatava maakonnaplaneeringu kehtestamist jäävad kehtima: Pärnu maakonna planeeringu 

teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha 

täpsustamine km 92,0 – 170.0" (kehtestatud 1.10.2012); Pärnu maakonna planeeringu 

tuuleenergeetika teemaplaneering (kehtestatud 21.11.2013); Pärnu maakonna planeeringut täpsustav 

teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine 

Pärnu maakonnas" (kehtestatud 25.11.2015). 

Koostamisel on järgmised maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud, mis kõik kehtestatakse 

iseseisvate dokumentidena:  

� Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Harku – Lihula – Sindi 330/110 kV elektriliini 

trassi asukoha määramine", algatatud Pärnu maavanema 31.10.2011 korraldusega nr 124.  

� Pärnu maakonna planeering Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks, 

algatatud Vabariigi Valitsuse 12.04.2012 korraldusega nr 173.  
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� Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering, algatatud Vabariigi Valitsuse 

11.10.2012 korraldusega nr 441.  

� Soomaa piirkonna teemaplaneering, algatatud Pärnu maavanema  3.02.2012 korraldusega 

nr 76.   

Maakonnaplaneeringu koostamisel ja mõjude hindamisel on arvestatud ka järgmiste strateegiliste 

dokumentidega:  

� Eesti taastuvenergia tegevuskava 2020. 

� Looduskaitse arengukava aastani 2020. 

� Transpordi arengukava 2014-2020. 

� Riigi jäätmekava 2014-2020. 

� Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018. 

� Riigikaitse strateegia. 

� Eesti julgeolekupoliitika alused. 

� Energia tegevuskava aastani 2050. 

� Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“. 

� Eesti metsanduse arengukava aastani 2020. 

� Eesti maaelu arengukava 2014-2020. 

� Veemajanduskavad. 

Neid ja ka muid riiklikke arengustrateegiaid ja –kavasid on kasutatud mõjuhindamise 

teemavaldkondades (peatükk 6 koos alapeatükkidega).   
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3 ALTERNATIIVSED ARENGUSTSENAARIUMID, VALIKU PÕHJENDUSED JA 

MEETODID 

Pärnu maakonnale on koostatud 2014. aastal „Arengustrateegia Pärnumaa 2030+“, mis on üks 

sisend maakonnaplaneeringule. Arengustrateegia koostamisel peeti otstarbekaks esitada neli 

võimalikku Pärnumaa arengustsenaariumit (pingutame esirinnas ehk Läänemere pärl, jõuaks järele 

ehk Balti kett, hoog raugeb ehk meil aiaäärses tänavas ja jääme maha ehk vaeste patuste alev), et 

nende võrdluse põhjal näidata seoseid tegelikkuse ja soovitu vahel. Strateegia „Pärnumaa 2030+“ 

ülesehitust iseloomustab joonis 1.   

 

Joonis 1. Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ ülesehitus (Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ 

(koostatud 2014)) 

Arengustrateegias välja toodud pikaajaliste arengustsenaariumide kirjelduste põhjal on ilmne, et 

vaeste patuste aleviks mandumine ei ole enamikele pärnumaalastele vastuvõetav ning ei ole midagi 

rahuldust pakkuvamat, kui esirinnas pingutamine – olemine Läänemere pärliks. Kuivõrd 

stsenaariumid on üles ehitatud arenguambitsioonide kahanevas järjestuses, siis on selge, et 

arenguvajadused on suurimad seoses Läänemere pärli stsenaariumiga ja väiksemaid vaeste patuste 

alevi stsenaariumi realiseerimisel. Läänemere pärl on ainus arengustsenaarium, mis tagaks avatud 

maailmas ja pikaajalises perspektiivis pärnumaalaste rahulolu (tagades parema elukvaliteedi ja 

arengu). 
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Rõhutamaks majanduskasvu olulisust maakonna arengu praegusel etapil on Pärnu maakonna 

läbimurdesuunad järgmised: esimeseks läbimurdesuunaks teadmistepõhine tootmine – targad 

töökohad, teiseks aga maakonna tugev eripära – turismi- ja puhkemajandus, kolmandaks avalikud 

teenused ja kodanikuühiskond – sidus maakond, neljandaks on tehniline taristu, mis on eespool 

märgitud kolme läbimurdesuuna teenistuses.  

Pärnumaa arengu tuumaks on konkreetsed arendustegevused, programmid ja investeeringuobjektid 

üheksas põhivaldkonnas. Pärnumaa arengumudelis (joonis 2) on välja toodud neli läbimurdesuunda, 

mille puhul rakendatakse kõige paremini kohalikke arengueeldusi ning vastatakse väliskeskkonnast 

tulenevatele väljakutsetele.  

 

Joonis 2. Pärnumaa arengumudel (Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ (koostatud 2014)) 

Pärnu maakonna planeering loob eeldused tegevusteks, mille alusel on võimalik strateegiad ellu viia.  

Maakonnaplaneeringu kontekstis ei hakata uuesti erinevaid arengustrateegiaid kavandama, sest 

need on Pärnumaa 2030+ arengustrateegiat luues välja töötatud. Maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilises hindamises on aga tulenevalt maakonna arengustrateegiale käsitletud 

järgnevaid alternatiive:  

Põhialternatiiv – koostatavat maakonnaplaneeringut hakatakse rakendama, maakonnaplaneering 

põhineb arengustrateegial Läänemere pärl – pingutame esirinnas. Pärnumaast kujuneb tuntud ja 

avatud piirkond konkurentsivõimelise majanduse ning atraktiivse investeerimis- ja 

ettevõtluskeskkonnaga. Tehtud investeeringud puhkemajandusse ja tervise taastamise võimalustesse 

toovad nii Pärnusse kui ka mujale maakonda senisest enam külastajaid. Pärnu maakonnast kujuneb 

tuntud ja hinnatud kuurort, mitmekesiste ja lõimitud teenustega (sanatoorium, taastusravi, 

meelelahutus, maa- ja mereturism, kultuuri-, konverentsi- ja loodusturism) kõigile vanusrühmadele 
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suunatud puhkuse ja tervisetaastamise kvaliteetkeskus. Majandusarengu edumudel toob kaasa 

töötuse languse, maakonna ettevõtlus ja avalik sektor suudab pakkuda töökohti väga mitmekesise 

ettevalmistusega spetsialistidele. Rahvastikuprotsessides domineerib sisseränne. Pärnumaale 

saabuvad õppima noored, õppimaks siinsetes kutse- ja kõrgkoolides, elu- ja töökoha otsingul pered, 

mõnusat miljööd ja kvaliteetset raviteenust soovivad eakad. Elanike arv kasvab nii Pärnus, 

väikelinnades kui ka maal. Miljöö- ja arhitektuuriväärtused on säilitatud, vahepeal rikutu on taastatud, 

lammutatu uuesti üles ehitatud. Elamud, majapidamishooned ja tootmisettevõtted on 

keskkonnasäästlikud. Veekasutus on optimeeritud ning veeheide keskkonnasäästlikemaid 

tehnoloogiaid kasutades puhastatud. Jäätmeteke on vähenenud, toimub süsteemne ja üldine 

jäätmete sorteerimine ja taaskasutusse suunamine. Pärnumaal on muu maailmaga kiired 

ühendusvõimalused. Bussi- ja rongiliiklus on integreeritud ühtsesse süsteemi, maakondlikele liinidele 

toimub kohalik ettevedu. Pärnu lennujaam vastab rahvusvahelistele nõuetele, sadamad ja 

sildumiskohad on korrastatud.       

Alternatiivne areng 0 – uut maakonnaplaneeringut ei rakendata, jätkub olemasolev olukord. 

Orienteeritus ühekülgsele majandusele, uusi töökohti olulisel määral juurde ei teki, pigem töökohtade 

arv väheneb. Põllumajanduses jääb suur osa haritavat maad sööti, kariloomade arv väheneb, 

toiduainetööstus on suunatud maakondlikule ja kohalikule turule. Rahvastiku juurdekasv tugevas 

langustrendis (inimesed lahkuvad maakonnast, sündimus on madal), tööpuudus, turvalisuse tase 

nõrgeneb - näiteks sagenevad vargused jms. Hariduse tase langeb, õpikeskkond amortiseerub. 

Perearsti- ja eriarstiabi kättesaadavus on kesine. Olemasolev ehitatud keskkond amortiseerub, 

uusehitisi lisandub napilt. Külad tühjenevad. Teede ja tänavate katte kvaliteet halveneb. Sadamaid ei 

jõuta korras hoida, liinibussid sõidavad vaid Pärnu ja suuremate piirkonnakeskuste vahel. 

Keskkonnakaitse ja loodushoid ei ole inimeste ja ühiskonna jaoks olulised teemad. Pärnumaa 

keskkonnaseisund halveneb.  

 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus avalikkuse ega teiste osapoolte poolt muid põhialternatiive 

pakutud ei ole. Seetõttu ei ole ka nende käsitlemine mõistlik.  

Eeltoodud alternatiivsete arengute kirjelduste põhjal on selge, et alternatiivne areng 0 ei ole 

Pärnumaa arengu seisukohalt positiivne ja vastuvõetav. Arendustegevuses saab alternatiivne areng 0 

toimida kui hoiatav tulevikupilt sellest, kuivõrd halvasti võivad asjad minna, kui midagi ei tehta või siis 

tehakse midagi väga rumalasti. Tarbimisele suunatud ja mugavale provintslusele apelleeriv 

stsenaarium on arengule pärssiv ja ei ole jätkusuutlik.    

Reaalne ja edaspidi kasutatav alternatiiv on põhialternatiiv, mille alusel hakatakse koostatavat 

maakonnaplaneeringut rakendama.  

Maakonnaplaneering hõlmab mitmeid teemavaldkondi, mis maakonna tasandil lahendamist vajavad. 

Teemavaldkondadel on tihti erinevad alternatiivsed lahendusvariandid, mis on maakonnaplaneeringu 

koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus saanud parima lahendusvariandi. 

Siinkohal ei hakata iga peatüki juures erinevaid lahendusi käsitlema.  
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Keskkonnamõju hindamise raames eeldatakse, et oluline keskkonna mõjutus võib toimuda 

valdkondades, mis maakonnaplaneeringu raames käsitlust leiavad, seetõttu ei keskenduta kogu 

maakonna keskkonna kirjeldusele vaid nendele keskkonnaosadele, mida teemavaldkond parasjagu 

puudutab.  

Tavatähenduses strateegilisele keskkonnamõju hindamisele omasel alternatiivide kaalumisel puudub 

maakonnaplaneeringu põhialternatiivi puhul tähendus. Põhiline valik – kas uuendada planeering ja 

seda järgida või lasta toimuda isevoolulistel protsessidel (mis küll osaliselt on mõjutatud varasemast 

planeeringust) – on ilmselge vastusega planeerimise kasuks. Planeeringu koostamisel ja selle 

järgimisel on ruumikasutust korrastav ja seeläbi konflikte vähendav (nende tekkimist ennetav) mõju 

ning põhialternatiiv on alternatiivse arengu 0 omalaadne leevendav meede.  

Pärnu maakonna planeeringu koostamine ja parima võimaluse/lahenduse leidmine toimus 

kvalitatiivsete arutelude käigus planeeringu valmimise jooksul, nii teemade kaupa kui erinevate 

valdkondade kooskõla vaadeldes. Aruteludes osalesid planeeringu valmimisele kaasatud 

omavalitsuste esindajad ja eksperdid. Suur osa aruteludest toimus teemade kaupa, kõigi 

teemarühmade aruteludesse panustati võimalike keskkonnamõjude tekkimise tõenäosusi hindavad ja 

neid leevendavad valikud, mis olid temaatiliste arutelude üheks sisendiks. Lahenduste väljavalimine 

toimus töörühmades. Keskkonnamõju hindamine on toimunud kogu planeeringu valmimise ajal ja 

samad arutelud ning otsused on mõjutanud ka planeeringut. Planeeringus on peamise valikuna alles 

jäänud parim võimalik lahendus, mis sisaldab leevendavaid meetmeid.  

Keskkonnamõju strateegiline hindamine on vaid väheste alternatiivide tõttu keskenduv sellele, kas 

uue maakonnaplaneeringu elluviimine võib kaasa tuua olulist ja/või tõenäolist keskkonnamõju 

võrreldes hindamise hetkel kehtivate planeeringute ja riiklike arengukavade elluviimisega.  
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4 MAAKONNAPLANEERINGU ELLUVIIMISEST LÄHTUVAD 

KESKKONNAPROBLEEMID JA HINNANGUD 

Üldreeglina ei too maakonnaplaneeringu rakendamine eeldatavalt kaasa keskkonnale avalduvaid 

olulisi, vahetuid, kaudseid, kumulatiivseid, sünergilisi, lühi- ja pikaajalisi negatiivseid 

keskkonnamõjusid ega olulist mõju inimese tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale, 

bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele, loomadele, pinnasele, vee ja õhu 

kvaliteedile, kliimamuutustele, kultuuripärandile ja maastikele ega jäätmetekkele, sest 

maakonnaplaneeringuga koos viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille käigus juba 

elimineeritakse lahendused, mis võiksid negatiivset mõju kaasa tuua. Maakonnaplaneeringuga 

mõjutatakse üldist ruumikasutust ja seda suunavaid regulatsioone ning siin tehtavad otsused on nii 

suure üldistuse astmega, et nendest otseselt mingeid olulisi mõjusid ei tulene (planeeringuga ei 

kavandata tegevusi sellisel tasemel, et neist tuleneks otseselt olulisi keskkonnamõjusid). 

Maakonnaplaneering on ennekõike üldplaneeringuid suunav dokument. Isegi kui kavandatakse 

objekte, millega võib kaasneda oluline mõju, toimub see detailsemate planeeringute või 

arengukavade kaudu, millele teostatakse vajadusel ka keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Maakonnaplaneering ei ole otseselt ühegi objekti rajamise alus, vaid arengut koordineeriv ja suunav 

dokument.   

Maakonnaplaneeringu aluseks olevad ruumilise arengu eesmärgid määravad üldises plaanis ka 

edasiste otsuste võimalused, mis võivad kaudselt kaasa tuua keskkonnas toimuvaid muutusi (ja 

nendega kaasnevaid või neist tulenevaid võimalikke olulisi keskkonnamõjusid), ent nende mõjude 

avaldumine või mitteavaldumine sõltub nii üldplaneeringutes, arengukavades määratud 

konkreetsetest rakendusotsustest jms.  

Nii üldplaneeringutele kui ka riiklikele arengukavadele tuleb enamasti läbi viia keskkonnamõju 

strateegiline hindamine. Lisaks sellele eelneb ehitamisele, kaevandamisele või muule maakasutusele 

eelnevalt ka täpsema planeeringu koostamine (üld- ja detailplaneeringud), projekteerimine või loa 

taotluse menetlus, mille käigus viiakse reeglina läbi objektikeskne keskkonnamõju hindamine. 

Maakonnaplaneeringu elluviimisel tekkivaid võimalikke olulisi keskkonnamõjusid tuleb käsitleda kui 

otsustusruumi kujundamist. Arvestades planeeringus toodud kirjeldusi ja eesmärke mõjutab 

maakonnaplaneering tõenäoliselt otsuseid keskkonnale soodsamas suunas ja loob senisest paremad 

eeldused vähem soodsate arengute tekkeks.   
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5 LAIEMATE KESKKONNAKAITSE EESMÄRKIDE KIRJELDUS 

5.1 RAHVUSVAHELINE KESKKONNAKAITSE 

Euroopa Liidu elurikkuse poliitika raames 2011. aastal vastu võetud Euroopa Liidu elurikkuse 

strateegia aastani 2020, sellest tulenev rohetaristu strateegia, „Eesti keskkonnastrateegia aastani 

2030” ning looduskaitse arengukava aastani 2020 on dokumendid, mis hakkavad järgnevatel aastatel 

määrama Eesti valikuid territooriumi ja loodusressursside kasutamise kavandamisel ja suunamisel. 

Planeerimise seisukohalt on eriti huvipakkuv rohetaristu strateegia, sest see eeldab – lisaks erinevate 

poliitikavaldkondade omavahelisele koordineerimisele – integreeritud planeerimisprotsessi kui üht 

peamist rohetaristu kavandamise ja elluviimise vahendit. Rohetaristu strateegia seab eesmärgiks 

säilitada või taasluua toimivate rohealade ja -rajatiste süsteem, mis on erinevatel geograafilistel 

tasanditel sidusad ja piisavalt kompaktsed, võimaldavad liikidel rännata ja kliimamuutustega 

kohaneda, rikastavad inimese elukeskkonda ning toetavad ökosüsteemi teenuseid ja hüvesid. 

Rohetaristu on Euroopa Komisjoni vastava ekspertkomisjoni määratluse järgi strateegiliselt 

planeeritud toimiv võrgustik, mis koosneb loodus- ja haljasaladest, maastikulistest elementidest, 

ökosüsteemidest ja roherajatistest. Rohetaristu hõlmab metsi, looduslikke rohumaid, poollooduslikke 

kooslusi, märgalasid, jõgesid, rannikuala, parke, ökodukte, tehismärgalasid jne. Rohetaristu 

struktuurielemendid on erinevatel geograafilistel tasanditel paiknevad tuumalad, koridorid, puhveralad 

ja roherajatised, mis on Eestis juba praegu valdavalt määratud rohevõrgustikuna. („Eesti 2030+“) 

Viimasel kümnendil on loodusväärtuste kaitsealust seisundit olulisel määral mõjutanud Natura 2000 

protsess, mille käigus on loodud EL Loodusdirektiivist ja Linnudirektiivist lähtuvalt uusi kaitsealasid 

ning uuendatud vanade kaitsekorraldust. Kaitsekorralduskavade uuendamine ja kaasajastamine – 

kohati koos kaitsealade piiride täpsustamisega – puudutab ka Natura protsessiga mitte seotud 

kaitsealuseid objekte.  

Natura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või 

ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Euroopa Liidu 

liikmesmaana peab Eesti korraldama Natura 2000 aladel loodusväärtuste säilimise. Õiguslikult 

põhineb Euroopa Liidu liikmesriike ühendava Natura-võrgustiku loomine kahel EL direktiivil – nn 

linnudirektiivil (direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta), mille eesmärk on kaitsta linde, 

ning nn loodusdirektiivil (direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ja loodusliku loomastiku ja 

taimestiku kaitse kohta), mille ülesanne on kaitsta looma- ja taimeliike ning nende elupaiku ja 

kasvukohti. 

Pärnu maakonnaga seotud Natura 2000 linnu- ja loodusalad on esitatud joonisel 3 ja tabelis 1. 
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Joonis 3. Rahvusvahelised kaitsealad Pärnu maakonnas (EELIS, info seisuga 08.04.2016) 

Tabel 1. Pärnu maakonnaga seotud Natura 2000 alad (EELISe andmebaas, seisuga 11.08.2015) 

Nimi / kood 

Kinni-
ta-

mise 
kp 

Mais-
maa 

pindala 
(ha) 

Mere-
osa 

pindala 
(ha) 

Sise-
vee-

kogu-
de 

pindala 
(ha) 

Natura 2000 ala kohanimi/asukoht 

Lemmejõe 
loodusala / 
RAH0000029 

12.12.
2008 

5,7 0 0,2 
Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Majaka küla, Massiaru 
küla, Orajõe küla 

Sõmeri 
loodusala / 
RAH0000299 

12.12.
2008 

290 61,3 11,2 
Pärnu mk 
Varbla vald: Matsi küla, Saulepi küla 
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Nimi / kood 

Kinni-
ta-

mise 
kp 

Mais-
maa 

pindala 
(ha) 

Mere-
osa 

pindala 
(ha) 

Sise-
vee-

kogu-
de 

pindala 
(ha) 

Natura 2000 ala kohanimi/asukoht 

Kikepera 
linnuala 
/RAH0000118 

30.04.
2004 

10401,7 0 5,5 

Pärnu mk 
Paikuse vald: Põlendmaa küla;   
Saarde vald: Kanaküla küla, Oissaare küla, 
Sigaste küla;   
Surju vald: Kalda küla, Kikepera küla, Lähkma 
küla, Saunametsa küla, Surju küla;  
Viljandi mk 
Kõpu vald: Iia küla, Tipu küla 

Paadrema 
loodusala/ 
RAH0000317 

12.12.
2008 

1367,2 0 0 
Pärnu mk 
Varbla vald: Korju küla, Nõmme küla, 
Paatsalu küla, Tamba küla 

Lavassaare 
linnuala/ 
RAH0000084 

30.04.
2004 

10030,5 0 197,8 

Pärnu mk 
Audru vald: Ahaste küla, Jõõpre küla, 
Lavassaare alev, Oara küla, Soeva küla;  
Halinga vald: Eense küla, Kablima küla, 
Maima küla, Pereküla küla, Pitsalu küla, 
Sepaküla küla, Vahenurme küla, Vakalepa 
küla, Vee küla;  
Koonga vald: Hõbeda küla, Iska küla, 
Joonuse küla, Kiisamaa küla, Kuhu küla, 
Kõima küla, Nedrema küla, Pikavere küla, 
Tamme küla, Ura küla, Õepa küla 

Luitemaa 
linnuala / 
RAH0000105 

30.04.
2004 

10421,9 2511,4 78,7 

Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Häädemeeste alevik, 
Papisilla küla, Pulgoja küla, Rannametsa küla, 
Sooküla küla, Soometsa küla, Võidu küla;  
Surju vald: Ilvese küla;  
Tahkuranna vald: Leina küla, Lepaküla küla, 
Piirumi küla, Võiste alevik 

Taarikõnnu 
loodusala/ 
RAH0000557 

12.12.
2008 

2856,2 0 1,2 

Pärnu mk 
Vändra vald: Kõnnu küla, Sohlu küla, Viluvere 
küla;  
Rapla mk  
Kehtna vald: Ellamaa küla, Reonda küla 

Pärnu 
loodusala/  
RAH0000325 

12.12.
2008 

518,8 0 0 
Pärnu mk 
Pärnu linn;  
Tahkuranna vald: Reiu küla 

Nõlvasoo 
loodusala / 
RAH0000321 

12.12.
2008 

1101,2 0 5 

Pärnu mk 
Vändra vald: Kõnnu küla;  
Rapla mk 
Kehtna vald: Kenni küla, Lokuta küla, Selja 
küla 

Siiraku 
loodusala / 
RAH0000328 

12.12.
2008 685,8 0 0 

Pärnu mk 
Surju vald: Kalda küla, Lähkma küla, Surju 
küla 

Saarjõe 
loodusala / 
RAH0000278 

12.12.
2008 

1751,6 0 7,3 

Järva mk 
Türi vald: Rassi küla;  
Pärnu mk 
Vändra vald: Kaansoo küla, Tagassaare küla; 
Viljandi mk  
Suure-Jaani vald: Kootsi küla 

Laiksaare 
loodusala / 
RAH0000310 

12.12.
2008 

401,3 0 0 
Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Nepste küla;  
Saarde vald: Laiksaare küla 
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Nimi / kood 

Kinni-
ta-

mise 
kp 

Mais-
maa 

pindala 
(ha) 

Mere-
osa 

pindala 
(ha) 

Sise-
vee-

kogu-
de 

pindala 
(ha) 

Natura 2000 ala kohanimi/asukoht 

Selja-Põdra 
loodusala / 
RAH0000332 

12.12.
2008 

1664,2 0 0 

Pärnu mk 
Halinga vald: Altküla küla, Rukkiküla küla;  
Rapla mk 
Märjamaa vald: Aravere küla, Mäliste küla, 
Nurme küla;  
Vigala vald: Jädivere küla, Palase küla 

Lauaru 
loodusala / 
RAH0000691 

12.12.
2008 

87,8 0 0 
Pärnu mk 
Koonga vald: Piisu küla, Võitra küla 

Uulu-Võiste 
loodusala / 
RAH0000330 

12.12.
2008 

722,1 0 0,2 
Pärnu mk 
Tahkuranna vald: Leina küla, Lepaküla küla, 
Metsaküla küla, Reiu küla, Uulu küla 

Kivikupitsa 
loodusala / 
RAH0000289 

12.12.
2008 

135,6 0 0 
Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Orajõe küla, Treimani 
küla 

Nigula 
loodusala / 
RAH0000501 

12.12.
2008 

6402,5 0 28,5 

Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Nepste küla, Urissaare 
küla, Uuemaa küla;  
Saarde vald: Pihke küla, Reinu küla, Tuuliku 
küla 

Valgeranna 
loodusala / 
RAH0000323 

12.12.
2008 

98 0 0,3 
Pärnu mk 
Audru vald: Papsaare küla, Valgeranna küla 

Taarikõnnu-
Kaisma 
linnuala / 
RAH0000085 

30.04.
2004 

7367,9 0 154,1 

Pärnu mk 
Halinga vald: Lehu küla, Pööravere küla;  
Vändra vald: Kaisma küla, Kergu küla, Kõnnu 
küla, Metsavere küla, Rahkama küla, Sohlu 
küla, Viluvere küla;  
Rapla mk 
Kehtna vald: Ellamaa küla, Kenni küla, Lokuta 
küla, Reonda küla, Selja küla;  
Märjamaa vald: Nurme küla, Ojaäärse küla 

Kaisma 
loodusala / 
RAH0000312 

12.12.
2008 

3023,8 0 147,9 

Pärnu mk 
Halinga vald: Lehu küla, Pööravere küla;  
Vändra vald: Kaisma küla, Kergu küla, Kõnnu 
küla, Metsavere küla, Rahkama küla 

Kanaküla 
loodusala / 
RAH0000292 

12.12.
2008 

55,8 0 0 
Pärnu mk 
Saarde vald: Kanaküla küla 

Laulaste 
loodusala / 
RAH0000508 

12.12.
2008 

1066 0 0 
Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Majaka küla, Massiaru 
küla, Orajõe küla, Penu küla 

Järveotsa 
loodusala / 
RAH0000307 

12.12.
2008 

24,2 0 3 
Pärnu mk 
Saarde vald, Jäärja küla 

Soomaa 
loodusala / 
RAH0000550 

12.12.
2008 

40064,8 0 175,4 

Pärnu mk 
Paikuse vald: Põlendmaa küla;  
Saarde vald: Kanaküla küla;  
Surju vald: Kikepera küla;  
Tori vald: Aesoo küla, Jõesuu küla, Kildemaa 
küla, Riisa küla, Rätsepa küla, Võlli küla;  
Vändra vald: Kaansoo küla, Leetva küla;  
Viljandi mk  
Kõpu vald: Iia küla, Tipu küla, Uia küla, 
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Nimi / kood 

Kinni-
ta-

mise 
kp 

Mais-
maa 

pindala 
(ha) 

Mere-
osa 

pindala 
(ha) 

Sise-
vee-

kogu-
de 

pindala 
(ha) 

Natura 2000 ala kohanimi/asukoht 

Vanaveski küla;  
Suure-Jaani vald: Ivaski küla, Karjasoo küla, 
Kibaru küla, Lemmakõnnu küla, Metsküla 
küla, Paelama küla, Sandra küla;  
Viljandi vald: Tohvri küla 

Linnumängu 
loodusala / 
RAH0000282 

12.12.
2008 

2089,3 0 0 

Pärnu mk 
Vändra vald: Mädara küla, Võidula küla;  
Rapla mk 
Käru vald: Jõeküla küla, Kullimaa küla, Kõdu 
küla 

Lihula 
loodusala / 
RAH0000558 

12.12.
2008 

6752,8 0 1 

Lääne mk 
Lihula vald: Hälvati küla, Parivere küla, Rootsi 
küla;  
Pärnu mk 
Koonga vald: Karinõmme küla, Oidrema küla, 
Sookatse küla, Tarva küla, Tõitse küla 

Põhja-
Liivimaa 
linnuala / 
RAH0000122 

30.04.
2004 

19297 0 46,2 

Pärnu mk  
Häädemeeste vald: Majaka küla, Massiaru 
küla, Nepste küla, Orajõe küla, Penu küla, 
Treimani küla, Urissaare küla, Uuemaa küla;  
Saarde vald: Jäärja küla, Laiksaare küla, 
Lanksaare küla, Pihke küla, Reinu küla, Tali 
küla, Tuuliku küla, Veelikse küla 

Karinõmme 
loodusala / 
RAH0000313 

12.12.
2008 

388,7 0 0 
Pärnu mk 
Koonga vald: Karinõmme küla, Rabavere 
küla, Tarva küla 

Madissaare 
loodusala / 
RAH0000320 

12.12.
2008 

101,4 0 0 
Pärnu mk 
Koonga vald: Rabavere küla, Tarva küla 

Ämmamäe 
loodusala / 
RAH0000304 

12.12.
2008 

42,1 0 0 
Pärnu mk 
Vändra vald: Metsaküla küla 

Kuiaru 
loodusala / 
RAH0000298 

12.12.
2008 

221,7 0 0 
Pärnu mk 
Are vald: Võlla küla;  
Tori vald: Kuiaru küla 

Kõrissoo 
loodusala / 
RAH0000318 

12.12.
2008 

32,4 0 0 
Pärnu mk 
Are vald: Tabria küla 

Oese soo 
loodusala / 
RAH0000316 

12.12.
2008 

197,1 0 0 
Pärnu mk 
Halinga vald: Enge küla, Oese küla 

Kalita 
loodusala / 
RAH0000296 

12.12.
2008 

146,1 0 0 
Pärnu mk 
Saarde vald: Kalita küla 

Vaiste 
loodusala / 
RAH0000311 

12.12.
2008 

152,9 0 7,9 
Pärnu mk 
Varbla vald: Saare küla, Vaiste küla 

Lindi 
loodusala / 
RAH0000554 

12.12.
2008 

1633 0 0 

Pärnu mk 
Audru vald: Kõima küla, Lindi küla, Marksa 
küla;  
Tõstamaa vald: Kavaru küla, Kõpu küla, 
Päraküla küla 
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Nimi / kood 

Kinni-
ta-

mise 
kp 

Mais-
maa 

pindala 
(ha) 

Mere-
osa 

pindala 
(ha) 

Sise-
vee-

kogu-
de 

pindala 
(ha) 

Natura 2000 ala kohanimi/asukoht 

Väinamere 
linnuala / 
RAH0000133 

30.04.
2004 

47240 224680,4 795 

Hiiu mk 
Emmaste vald: Emmaste küla, Harju küla, 
Jausa küla, Lepiku küla, Prassi küla, Pärna 
küla, Rannaküla küla, Tilga küla, Tärkma küla, 
Valgu küla;  
Käina vald: Esiküla küla, Jõeküla küla, 
Kassari küla, Käina alevik, Laheküla küla, 
Luguse küla, Nasva küla, Niidiküla küla, 
Orjaku küla, Selja küla, Taguküla küla, Utu 
küla, Vaemla küla;  
Pühalepa vald: Aruküla küla, Hagaste küla, 
Hellamaa küla, Heltermaa küla, Hiiessaare 
küla, Hilleste küla, Kalgi küla, Kerema küla, 
Kukka küla, Kuri küla, Kõlunõmme küla, 
Puliste küla, Salinõmme küla, Sarve küla, 
Soonlepa küla, Suuresadama küla, Sääre 
küla, Tareste küla, Vahtrepa küla, Valipe küla, 
Värssu küla;  
Lääne mk 
Haapsalu linn;  
Hanila vald: Esivere küla, Hanila küla, Kuke 
küla, Kõera küla, Mõisaküla küla, Nehatu küla, 
Pivarootsi küla, Rame küla, Rannaküla küla, 
Salevere küla, Ullaste küla, Virtsu alevik;  
Lihula vald: Keemu küla, Kelu küla, Kirbla 
küla, Kirikuküla küla, Kloostri küla, Laulepa 
küla, Lautna küla, Liustemäe küla, Matsalu 
küla, Meelva küla, Metsküla küla, Pagasi küla, 
Penijõe küla, Petaaluse küla, Poanse küla, 
Rannu küla, Saastna küla, Seli küla, Võigaste 
küla; 
Lääne-Nigula vald: Ingküla küla, Linnamäe 
küla, Salajõe küla, Saunja küla, Vedra küla;  
Martna vald: Allikotsa küla, Kabeli küla, 
Keravere küla, Keskküla küla, Keskvere küla, 
Kurevere küla, Laiküla küla, Liivaküla küla, 
Männiku küla, Oonga küla, Rannajõe küla, 
Rõude küla, Tammiku küla, Tuka küla;  
Noarootsi vald: Einbi küla, Hara küla, Kudani 
küla, Paslepa küla, Pürksi küla, Saare küla, 
Sutlepa küla, Tahu küla, Telise küla, Österby 
küla;  
Ridala vald: Allika küla, Haeska küla, Herjava 
küla, Hobulaiu küla, Kiideva küla, Kiviküla 
küla, Koidu küla, Metsaküla küla, Mäeküla 
küla, Nõmme küla, Puiatu küla, Puise küla, 
Pusku küla, Põgari-Sassi küla, Rohuküla küla, 
Saardu küla, Sinalepa küla, Tanska küla, 
Tuuru küla, Uuemõisa alevik, Uuemõisa küla, 
Varni küla;  
Vormsi vald: Borrby küla, Diby küla, Fällarna 
küla, Förby küla, Hosby küla, Hullo küla, 
Kersleti küla, Norrby küla, Rumpo küla, Rälby 
küla, Saxby küla, Suuremõisa küla, Sviby 
küla, Söderby küla;  



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne    

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

23/ 155 

 

Nimi / kood 

Kinni-
ta-

mise 
kp 

Mais-
maa 

pindala 
(ha) 

Mere-
osa 

pindala 
(ha) 

Sise-
vee-

kogu-
de 

pindala 
(ha) 

Natura 2000 ala kohanimi/asukoht 

Pärnu mk 
Varbla vald: Hõbesalu küla, Kadaka küla, 
Mereäärse küla, Muriste küla, Paatsalu küla, 
Rannaküla küla, Tamba küla;  
Saare mk 
Leisi vald: Hiievälja küla, Jõiste küla, Laugu 
küla, Leisi alevik, Meiuste küla, Mujaste küla, 
Murika küla, Oitme küla, Paaste küla, 
Pammana küla, Parasmetsa küla, Roobaka 
küla, Triigi küla;  
Muhu vald: Aljava küla, Hellamaa küla, 
Igaküla küla, Kallaste küla, Kesse küla, 
Koguva küla, Kuivastu küla, Külasema küla, 
Laheküla küla, Lalli küla, Lehtmetsa küla, 
Linnuse küla, Lõetsa küla, Mõisaküla küla, 
Nautse küla, Nurme küla, Nõmmküla küla, 
Paenase küla, Pallasmaa küla, Pädaste küla, 
Rannaküla küla, Raugi küla, Rootsivere küla, 
Rässa küla; Simisti küla, Tamse küla, Tusti 
küla, Vahtraste küla, Võiküla küla, Võlla küla;  
Orissaare vald: Haapsu küla, Hindu küla, 
Jaani küla, Kõinastu küla, Laheküla küla, 
Maasi küla, Orinõmme küla, Orissaare alevik, 
Pulli küla, Põripõllu küla, Randküla küla, 
Rannaküla küla;  
Pöide vald: Ardla küla, Kanissaare küla, 
Keskvere küla, Kõrkvere küla, Kärneri küla, 
Kübassaare küla, Mui küla, Nenu küla, Reina 
küla, Talila küla, Tornimäe küla, Ula küla 

Ura loodusala 
/RAH0000303 

12.12.
2008 

311,2 0 0 

Pärnu mk 
Koonga vald: Hõbeda küla, Iska küla, 
Joonuse küla, Pikavere küla, Tamme küla, 
Ura küla 

Valgeraba 
loodusala / 
RAH0000327 

12.12.
2008 

443 0 0 Pärnu mk 
Surju vald: Jaamaküla küla, Kikepera küla 

Kosemäe 
loodusala / 
RAH0000290 

12.12.
2008 

47,3 0 0 
Pärnu mk 
Saarde vald: Kanaküla küla 

Soomaa 
linnuala / 
RAH0000082 

30.04.
2004 

40064,8 0 175,4 

Pärnu mk 
Paikuse vald: Põlendmaa küla;  
Saarde vald: Kanaküla küla;  
Surju vald: Kikepera küla;  
Tori vald: Aesoo küla, Jõesuu küla, Kildemaa 
küla, Riisa küla, Rätsepa küla, Võlli küla;  
Vändra vald: Kaansoo küla, Leetva küla;  
Viljandi mk 
Kõpu vald: Iia küla, Tipu küla, Uia küla, 
Vanaveski küla;  
Suure-Jaani vald: Ivaski küla, Karjasoo küla, 
Kibaru küla, Lemmakõnnu küla, Metsküla 
küla, Paelama küla, Sandra küla; 
Viljandi vald: Tohvri küla 
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Nimi / kood 

Kinni-
ta-

mise 
kp 

Mais-
maa 

pindala 
(ha) 

Mere-
osa 

pindala 
(ha) 

Sise-
vee-

kogu-
de 

pindala 
(ha) 

Natura 2000 ala kohanimi/asukoht 

Lavassaare 
loodusala / 
RAH0000553 

12.12.
2008 

9719,3 0 197,8 

Pärnu mk 
Audru vald: Ahaste küla, Jõõpre küla, 
Lavassaare alev, Oara küla, Soeva küla; 
Halinga vald: Eense küla, Kablima küla, 
Maima küla, Pereküla küla, Pitsalu küla, 
Sepaküla küla, Vahenurme küla, Vakalepa 
küla, Vee küla;  
Koonga vald: Hõbeda küla, Kiisamaa küla, 
Kuhu küla, Kõima küla, Nedrema küla, 
Tamme küla, Õepa küla 

Oidrema 
loodusala / 
RAH0000302 

12.12.
2008 

35,3 0 0 
Pärnu mk 
Koonga vald: Oidrema küla 

Mõrdama 
loodusala / 
RAH0000287 

12.12.
2008 

1521,4 0 3,5 
Pärnu mk 
Vändra vald: Aluste küla, Viluvere küla 

Varbla 
loodusala / 
RAH0000322 

12.12.
2008 280,2 0,2 0 

Pärnu mk 
Varbla vald: Mäliküla küla, Rannaküla küla, 
Varbla küla 

Nätsi-Võlla 
linnuala / 
RAH0000117 

30.04.
2004 

15545,8 0 843 

Pärnu mk 
Audru vald: Aruvälja küla, Eassalu küla, 
Kõima küla, Kärbu küla, Soeva küla, Soomra 
küla;  
Koonga vald: Kalli küla, Lõpe küla, Nedrema 
küla, Nätsi küla, Palatu küla, Rabavere küla, 
Urita küla, Võitra küla;  
Tõstamaa vald: Alu küla, Ermistu küla, Kiraste 
küla, Lõuka küla, Männikuste küla, Päraküla 
küla, Rammuka küla, Ranniku küla, Tõhela 
küla, Tõlli küla, Tõstamaa alevik;  
Varbla vald: Kanamardi küla, Kidise küla, Kilgi 
küla 

Navesti 
loodusala / 
RAH0000028 

12.12.
2008 

0,2 0 9,5 
Pärnu mk 
Tori vald: Rätsepa küla, Tohera küla 

Sorgu 
loodusala / 
RAH0000301 

12.12.
2008 

5,9 0 0 
Pärnu mk 
Tõstamaa vald: Manija küla 

Tuhu 
loodusala / 
RAH0000604 

12.12.
2008 

4048,3 0 0 

Lääne mk 
Hanila vald: Kiska küla, Linnuse küla, Nurmsi 
küla;  
Lihula vald: Kunila küla, Tuhu küla;  
Pärnu mk 
Koonga vald: Oidrema küla, Paimvere küla, 
Peantse küla;  
Varbla vald: Käru küla 

Nepste 
loodusala / 
RAH0000555 

12.12.
2008 

34,2 0 0 
Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Nepste küla 

Sookuninga 
loodusala / 
RAH0000573 

12.12.
2008 

5891,2 0 9,2 

Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Uuemaa küla; 
Saarde vald: Jäärja küla, Lanksaare küla, 
Reinu küla, Tuuliku küla, Veelikse küla 

Pootsi 
loodusala / 

12.12.
2008 

8,3 0 0 
Pärnu mk 
Tõstamaa vald: Pootsi küla 



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne    

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

25/ 155 

 

Nimi / kood 

Kinni-
ta-

mise 
kp 

Mais-
maa 
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Mere-
osa 

pindala 
(ha) 

Sise-
vee-

kogu-
de 

pindala 
(ha) 

Natura 2000 ala kohanimi/asukoht 

RAH0000551 

Raespa 
loodusala / 
RAH0000300 

12.12.
2008 

241,3 3,6 0,1 
Pärnu mk 
Varbla vald: Raespa küla, Saare küla, Saulepi 
küla, Vaiste küla 

Tõhela-
Ermistu 
loodusala / 
RAH0000552 

12.12.
2008 

2382,8 0 767 

Pärnu mk 
Tõstamaa vald: Ermistu küla, Lõuka küla, 
Männikuste küla, Päraküla küla, Rammuka 
küla, Ranniku küla, Tõhela küla, Tõlli küla, 
Tõstamaa alevik;  
Varbla vald: Kanamardi küla, Kilgi küla 

Nätsi-Võlla 
loodusala / 
RAH0000593 

12.12.
2008 

11494,4 0 64,4 

Pärnu mk 
Audru vald: Aruvälja küla, Eassalu küla, 
Kõima küla, Kärbu küla, Soeva küla, Soomra 
küla;  
Koonga vald: Kalli küla, Nätsi küla, Palatu 
küla, Peantse küla;  
Tõstamaa vald: Alu küla, Ermistu küla, Kiraste 
küla, Männikuste küla;  
Varbla vald: Kidise küla 

Haapsi 
loodusala / 
RAH0000559 

12.12.
2008 

60,3 0 0 Pärnu mk 
Varbla vald: Haapsi küla, Rädi küla, Selja küla 

Metsaääre 
loodusala / 
RAH0000326 

12.12.
2008 

159,7 0 0 
Pärnu mk 
Surju vald: Jaamaküla küla, Metsaääre küla 

Allikukivi 
loodusala / 
RAH0000306 

12.12.
2008 

16,6 0 0 
Pärnu mk 
Saarde vald: Tihemetsa alevik, Väljaküla küla 

Rannaniidu 
loodusala / 
RAH0000324 

12.12.
2008 

316,7 52,8 3,8 
Pärnu mk 
Pärnu linn;  
Tahkuranna vald: Reiu küla 

Metsapoole 
loodusala / 
RAH0000308 

12.12.
2008 

60,1 0,6 0 
Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Metsapoole küla 

Tellissaare 
loodusala / 
RAH0000305 

12.12.
2008 

352,7 0 0 
Pärnu mk 
Vändra vald: Veskisoo küla, Vihtra küla 

Manilaiu-
Hanilaiu 
loodusala / 
RAH0000284 

12.12.
2008 

202,4 2,2 0 
Pärnu mk 
Tõstamaa vald: Manija küla 

Reiu jõe 
loodusala / 
RAH0000616 

12.12.
2008 

11 0 94,4 

Pärnu mk 
Paikuse vald: Paikuse alev, Silla küla;  
Pärnu linn 
Saarde vald: Lodja küla, Marina küla, Viisireiu 
küla;  
Surju vald: Ilvese küla, Kalda küla, Metsaääre 
küla, Rabaküla küla, Ristiküla küla, Surju küla; 
Tahkuranna vald: Laadi küla, Reiu küla 
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Nimi / kood 

Kinni-
ta-

mise 
kp 

Mais-
maa 

pindala 
(ha) 

Mere-
osa 

pindala 
(ha) 

Sise-
vee-

kogu-
de 

pindala 
(ha) 

Natura 2000 ala kohanimi/asukoht 

Väinamere 
loodusala / 
RAH0000605 

12.12.
2008 

42832,5 209856,9 767,9 

Hiiu mk 
Emmaste vald: Emmaste küla, Harju küla, 
Jausa küla, Lepiku küla, Prassi küla, Pärna 
küla, Rannaküla küla, Tilga küla, Tärkma küla, 
Valgu küla;  
Käina vald: Esiküla küla, Jõeküla küla, 
Kassari küla, Käina alevik, Laheküla küla, 
Luguse küla, Nasva küla, Niidiküla küla, 
Orjaku küla, Selja küla, Taguküla küla, Utu 
küla, Vaemla küla;  
Pühalepa vald: Aruküla küla, Hagaste küla, 
Hellamaa küla, Heltermaa küla, Hiiessaare 
küla, Hilleste küla, Kalgi küla, Kerema küla, 
Kukka küla, Kuri küla, Kõlunõmme küla, 
Puliste küla, Salinõmme küla, Sarve küla, 
Soonlepa küla, Suuresadama küla, Sääre 
küla, Tareste küla, Vahtrepa küla, Valipe küla, 
Värssu küla;  
Lääne mk 
Haapsalu linn;  
Hanila vald: Esivere küla, Hanila küla, Kuke 
küla, Kõera küla, Mõisaküla küla, Nehatu küla, 
Pivarootsi küla, Rame küla, Rannaküla küla, 
Salevere küla, Ullaste küla, Virtsu alevik;  
Lihula vald: Keemu küla, Kelu küla, Kirbla 
küla, Kirikuküla küla, Kloostri küla, Laulepa 
küla, Lautna küla, Liustemäe küla, Matsalu 
küla, Meelva küla, Metsküla küla, Pagasi küla, 
Penijõe küla, Petaaluse küla, Poanse küla, 
Rannu küla, Saastna küla, Seli küla, Võigaste 
küla;  
Lääne-Nigula vald: Ingküla küla, Linnamäe 
küla, Salajõe küla, Saunja küla, Vedra küla;  
Martna vald: Allikotsa küla, Kabeli küla, 
Keravere küla, Keskküla küla, Keskvere küla, 
Kurevere küla, Laiküla küla, Liivaküla küla, 
Männiku küla, Oonga küla, Rannajõe küla, 
Rõude küla, Tammiku küla, Tuka küla;  
Noarootsi vald: Einbi küla, Hara küla, Kudani 
küla, Paslepa küla, Pürksi küla, Saare küla, 
Sutlepa küla, Tahu küla, Telise küla, Österby 
küla;  
Ridala vald: Allika küla, Haeska küla, Herjava 
küla, Hobulaiu küla, Kiideva küla, Kiviküla 
küla, Koidu küla, Metsaküla küla, Mäeküla 
küla, Nõmme küla, Puiatu küla, Puise küla, 
Pusku küla, Põgari-Sassi küla, Rohuküla küla, 
Saardu küla, Sinalepa küla, Tanska küla, 
Tuuru küla, Uuemõisa alevik, Uuemõisa küla, 
Varni küla;  
Vormsi vald: Borrby küla, Diby küla, Fällarna 
küla, Förby küla, Hosby küla, Hullo küla, 
Kersleti küla, Norrby küla, Rumpo küla, Rälby 
küla, Saxby küla, Suuremõisa küla, Sviby 
küla, Söderby küla; 
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Nimi / kood 
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ta-
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maa 
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Mere-
osa 

pindala 
(ha) 

Sise-
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kogu-
de 

pindala 
(ha) 

Natura 2000 ala kohanimi/asukoht 

Pärnu mk 
Varbla vald: Hõbesalu küla, Kadaka küla, 
Mereäärse küla, Muriste küla, Paatsalu küla, 
Rannaküla küla, Tamba küla;  
Saare mk 
Leisi vald: Hiievälja küla, Jõiste küla, Laugu 
küla, Leisi alevik, Meiuste küla, Mujaste küla, 
Oitme küla, Paaste küla, Pammana küla, 
Parasmetsa küla, Roobaka küla, Triigi küla;  
Muhu vald: Hellamaa küla, Igaküla küla, 
Kallaste küla, Kesse küla, Kuivastu küla, 
Külasema küla, Lalli küla, Lehtmetsa küla, 
Lõetsa küla, Mõisaküla küla, Nõmmküla küla, 
Paenase küla, Pallasmaa küla, Rannaküla 
küla, Raugi küla, Tamse küla, Tusti küla, 
Vahtraste küla, Võiküla küla, Võlla küla; 
Orissaare vald: Haapsu küla, Hindu küla, 
Jaani küla, Pulli küla, Randküla küla, 
Rannaküla küla 

Pärnu lahe 
linnuala / 
RAH0000131 

30.04.
2004 

3834,6 106263,8 24,8 

Pärnu mk 
Audru vald: Audru alevik, Kabriste küla, Lindi 
küla, Liu küla, Marksa küla, Papsaare küla, 
Põldeotsa küla, Saulepa küla, Valgeranna 
küla; Kihnu vald: Lemsi küla, Linaküla küla, 
Rootsiküla küla, Sääre küla; 
Pärnu linn;  
Tahkuranna vald: Metsaküla küla, 
Tahkuranna küla, Uulu küla, Võiste alevik;  
Tõstamaa vald: Kastna küla, Kavaru küla, Lao 
küla, Manija küla, Peerni küla, Pootsi küla, 
Ranniku küla, Seliste küla, Tõlli küla, 
Tõstamaa alevik, Värati küla;  
Varbla vald: Matsi küla, Raespa küla, Saare 
küla, Saulepi küla, Vaiste küla 

Pärnu jõe 
loodusala / 
RAH0000027 

12.12.
2008 

78,7 5,4 775,8 

Järva mk 
Paide linn;  
Paide vald: Kirila küla, Kriilevälja küla, Mäo 
küla, Mündi küla, Valgma küla;  
Türi vald: Jändja küla, Karjaküla küla, Kirna 
küla, Laupa küla, Poaka küla, Särevere alevik, 
Türi-Alliku küla, Türi vallasisene linn, Vilita 
küla;  
Väätsa vald: Reopalu küla;  
Pärnu mk 
Paikuse vald: Paikuse alev;  
Pärnu linn;  
Sauga vald: Kiisa küla, Pulli küla, Rütavere 
küla, Tammiste küla, Vainu küla;  
Sindi linn;  
Tori vald: Jõesuu küla, Kõrsa küla, Levi küla, 
Muraka küla, Oore küla, Piistaoja küla, 
Randivälja küla, Taali küla, Tohera küla, Tori 
alevik, Urumarja küla;  
Vändra vald: Kullimaa küla, Kurgja küla, 
Lüüste küla, Mustaru küla, Oriküla küla, Rae 
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Natura 2000 ala kohanimi/asukoht 

küla, Rahnoja küla, Samliku küla, Suurejõe 
küla, Tagassaare küla, Venekuusiku küla, 
Vihtra küla, Võiera küla 

Kastna 
loodusala / 
RAH0000294 

12.12.
2008 

122,4 0,9 0 
Pärnu mk 
Tõstamaa vald: Kastna küla, Ranniku küla 

Kolga 
loodusala / 
RAH0000314 

12.12.
2008 

275,8 0 0 

Pärnu mk 
Tõstamaa vald: Rammuka küla; 
Varbla vald: Kulli küla, Maade küla, Saare 
küla, Õhu küla 

Kurese 
loodusala / 
RAH0000556 

12.12.
2008 

524,6 0 0 
Pärnu mk 
Koonga vald: Emmu küla, Kibura küla, Kurese 
küla, Vastaba küla 

Naissoo 
loodusala / 
RAH0000291 

12.12.
2008 

116,3 0 0 
Pärnu mk 
Koonga vald: Järve küla, Kõima küla, Naissoo 
küla 

Sanga 
loodusala / 
RAH0000608 

12.12.
2008 

152,4 0 0 

Pärnu mk 
Saarde vald: Leipste küla, Mustla küla;  
Viljandi mk 
Abja vald: Raamatu küla 

Saunametsa 
loodusala / 
RAH0000329 

12.12.
2008 

10 0 0 
Pärnu mk 
Surju vald: Saunametsa küla 

Orajõe 
loodusala / 
RAH0000309 

12.12.
2008 

115,7 0,4 0 
Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Orajõe küla, Treimani 
küla 

Kahvena 
loodusala / 
RAH0000280 

12.12.
2008 

720,9 0 0 

Pärnu mk 
Saarde vald: Kanaküla küla;  
Viljandi mk 
Kõpu vald: Iia küla, Seruküla küla, Supsi küla 

Nedrema 
loodusala / 
RAH0000315 

12.12.
2008 

2428,4 0 13,5 

Pärnu mk 
Audru vald: Soeva küla;  
Koonga vald: Kalli küla, Lõpe küla, Nedrema 
küla, Nätsi küla, Rabavere küla, Urita küla, 
Võitra küla 
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Tuhu-Kesu 
linnuala / 
RAH0000130 

30.04.
2004 19295,3 0 1,3 

Lääne mk 
Hanila vald: Kiska küla, Linnuse küla, Nurmsi 
küla;  
Lihula vald: Aruküla küla, Hälvati küla, Kunila 
küla, Parivere küla, Rootsi küla, Rumba küla, 
Tuhu küla, Võhma küla;  
Pärnu mk 
Halinga vald: Helenurme küla, Naartse küla, 
Sõõrike küla;  
Koonga vald: Karinõmme küla, Kibura küla, 
Kurese küla, Kõima küla, Oidrema küla, 
Paimvere küla, Parasmaa küla, Peantse küla, 
Sookatse küla, Tarva küla, Tõitse küla, 
Vastaba küla;  
Varbla vald: Käru küla;  
Rapla mk 
Vigala vald: Avaste küla, Kesu küla, Kojastu 
küla, Naravere küla, Ojapere küla, Sääla küla 

Tolkuse 
loodusala / 
RAH0000297 

12.12.
2008 

810,3 0 0 
Pärnu mk 
Saarde vald: Laiksaare küla;  
Surju vald: Ilvese küla, Kõveri küla 

Lao loodusala 
/RAH0000295 

12.12.
2008 

19 0 0 
Pärnu mk 
Tõstamaa vald: Lao küla 

Mihkli 
loodusala / 
RAH0000293 

12.12.
2008 

88,9 0 0 
Pärnu mk 
Koonga vald: Kibura küla, Kurese küla, Mihkli 
küla 

Kabli linnuala 
/RAH0000083 

30.04.
2004 

24,9 712,1 0 
Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Kabli küla, Penu küla 

Kabli 
loodusala / 
RAH0000614 

12.12.
2008 

24,9 712,1 0 
Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Kabli küla, Penu küla 

Alva-Kärsu 
loodusala 
/RAH0000665 

10.01.
2011 

143,2 0 0 Pärnu mk 
Saarde vald: Kanaküla küla, Kärsu küla 

Avaste 
loodusala / 
RAH0000279 

12.12.
2008 

8494,3 0 0,3 

Pärnu mk 
Halinga vald: Helenurme küla, Naartse küla, 
Sõõrike küla;  
Koonga vald: Kibura küla, Kurese küla, Kõima 
küla, Parasmaa küla, Vastaba küla;  
Rapla mk 
Vigala vald: Avaste küla, Kesu küla, Kojastu 
küla, Naravere küla, Ojapere küla, Sääla küla 

Kihnu 
loodusala / 
RAH0000331 

12.12.
2008 

1089,3 8106,2 3,3 
Pärnu mk 
Kihnu vald: Lemsi küla, Linaküla küla, 
Rootsiküla küla, Sääre küla 

Tori põrgu 
loodusala 
/RAH0000286 

12.12.
2008 

2 0 0,1 
Pärnu mk 
Tori vald: Tori alevik 

Vahenurme 
loodusala / 
RAH0000319 

12.12.
2008 

222,5 0 0 
Pärnu mk 
Halinga vald: Kuninga küla, Langerma küla, 
Roodi küla, Sõõrike küla, Vahenurme küla 
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Tõstamaa 
loodusala / 
RAH0000288 

12.12.
2008 

559,5 726,8 2 

Pärnu mk 
Audru vald: Liu küla;  
Tõstamaa vald: Kavaru küla, Lao küla, Peerni 
küla, Pootsi küla, Tõlli küla, Tõstamaa alevik, 
Värati küla 

Luitemaa 
loodusala / 
RAH0000615 

12.12.
2008 

10421,9 2511,4 78,7 

Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Häädemeeste alevik, 
Papisilla küla, Pulgoja küla, Rannametsa küla, 
Sooküla küla, Soometsa küla, Võidu küla;  
Surju vald: Ilvese küla;  
Tahkuranna vald: Leina küla, Lepaküla küla, 
Piirumi küla, Võiste alevik 

 

Pärnu maakonnas on Keskkonnaregistri andmetel kaks HELCOMi ala (tabel 2, joonis 3). HELCOM on 

Läänemere kaitse konventsioon mereelupaikade ja elustiku kaitseks.  

Tabel 2. Pärnu maakonnaga seotud HELCOMi alad (EELISe andmebaas seisuga 17.02.2016) 

Nimi / kood 
Maismaa pindala 

(ha) 
Mereosa pindala 

(ha) 
Siseveekogude 

pindala (ha) 

RAH0000673 
Väinameri 

47925,5 223994,8 795,2 

RAH0000672 
Pärnu lahe 

6120,4 108775,2 78,5 

 

Pärnu maakonnas on Keskkonnaregistri andmetel 6 Ramsari ala (tabel 3, joonis 3). Ramsari (1971) 

on rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsioon. 

Tabel 3. Pärnu maakonnaga seotud Ramsari alad (EELISe andmebaas seisuga 17.02.2016) 

Nimi 
Maismaa 
pindala 

(ha) 

Mereosa 
pindala 

(ha) 

Sise-
vee-

kogude 
pindala 

(ha) 

Rahvusvahelise tähtsusega ala kohanimi  

Nigula 
looduskaitseala 
/ RAH0000057 

6402,4 0 28,5 
Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Urissaare küla, Uuemaa küla; 
Saarde vald: Reinu küla, Tuuliku küla 

Lihula / 
RAH0000688 

6652,9 0 1 

Lääne mk 
Lihula vald: Hälvati küla, Parivere küla, Rootsi küla; 
Pärnu mk 
Koonga vald: Karinõmme küla, Oidrema küla, 
Sookatse küla, Tarva küla, Tõitse küla 

Luitemaa / 
RAH0000685 

8722,5 2511,4 67,4 

Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Häädemeeste alevik, Papisilla 
küla, Pulgoja küla, Rannametsa küla, Sooküla 
küla, Soometsa küla, Võidu küla; 
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Nimi 
Maismaa 
pindala 

(ha) 

Mereosa 
pindala 

(ha) 

Sise-
vee-

kogude 
pindala 

(ha) 

Rahvusvahelise tähtsusega ala kohanimi  

Surju vald: Ilvese küla; 
Tahkuranna vald: Leina küla, Lepaküla küla, 
Piirumi küla, Võiste alevik 

Sookuninga 
looduskaitseala 
/ RAH0000668 

5889,9 0 9,2 

Pärnu mk 
Häädemeeste vald: Uuemaa küla; 
Saarde vald: Jäärja küla, Lanksaare küla, Reinu 
küla, Tuuliku küla, Veelikse küla 

Soomaa 
Rahvuspark / 
RAH0000058 

39669,8 0 173,7 

Pärnu mk 
Paikuse vald: Põlendmaa küla; 
Saarde vald: Kanaküla küla; 
Surju vald: Kikepera küla; 
Tori vald: Aesoo küla, Kildemaa küla, Riisa küla, 
Rätsepa küla, Võlli küla; 
Vändra vald: Kaansoo küla, Leetva küla; 
Viljandi mk 
Kõpu vald: Iia küla, Tipu küla, Uia küla, Vanaveski 
küla; 
Suure-Jaani vald: Ivaski küla, Karjasoo küla, 
Kibaru küla, Lemmakõnnu küla, Metsküla küla, 
Paelama küla, Sandra küla; 
Viljandi vald: Tohvri küla 

Puhtu-Laelatu-
Nehatu / 
RAH0000061 

1825,7 1751 212,8 

Lääne mk 
Hanila vald: Esivere küla, Hanila küla, Nehatu küla, 
Pivarootsi küla, Rame küla, Virtsu alevik; 
Pärnu mk 
Varbla vald: Hõbesalu küla, Muriste küla 

 

Important Bird Areas ehk IBA alad on loodud, et kaitsta ülemaailmselt  lindude koondumisalasid ja 

tähtsaid linnualasid säilitamaks enamuse linnuliikide säilimise Maal. Eestis on praeguseks 64 ala, 

milledest 11 ala on seotud Pärnu maakonnaga (tabel 4, joonis 3). IBA alad ei ole Keskkonnaregistri 

objektid.  

Tabel 4. Pärnu maakonnaga seotud IBA alad (EELISe andmebaas, seisuga 17.02.2016) 

Nimi 
Maismaa pindala 

(ha) 

Mereosa pindala 

(ha) 

Siseveekogude pindala 

(ha) 

Taarikõnnu-Kaisma 7398,1 0 154 

Pärnu laht 4637 105232,3 25,2 

Kikepera 10647,1 0 9,2 

Väinameri 57062,4 223215,1 812,9 

Lavassaare 10114,7 0 198,3 

Luitemaa 10446,1 2505,8 78,8 

Kabli 29,1 709,3 0 

Nätsi-Võlla 16119,8 0 841,1 

Soomaa 39918,2 0 197 

Põhja-Liivimaa 23530,3 0 48,8 
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Nimi 
Maismaa pindala 

(ha) 

Mereosa pindala 

(ha) 

Siseveekogude pindala 

(ha) 

Tuhu-Kesu 19359,5 0 0,3 

5.1.1 Natura hindamine 

Natura hindamine on kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasneva mõju hindamine 

Natura 2000 võrgustiku aladele. 

Natura 2000 hindamisel on lähtutud Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu MTÜ poolt koostatud 

juhendmaterjalist „Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 

rakendamisel Eestis“ (Aunapuu, A., Kutsar, R. jt, 2013), Euroopa Komisjoni juhendist „Natura 2000 

alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 

lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised“ (Keskkonnaministeerium, 2005) ja 

juhendmaterjali „Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis“ (koostaja 

K. Peterson, Säästva Eesti Instituut, 2006). 

Seoses maakonnaplaneeringu suure üldistustasemega koostati Natura aladele mõju hindamiseks  

üksnes Natura-eelhindamine ning anti suunised edasise hindamise vajalikkuse kohta.  

Natura-eelhindamine  

Pärnu maakonna planeeringuga hõlmatava ala mõjupiirkonda jäävate Natura alade iseloomustus 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele (vastu võetud 05.08.2004) nr 615 „Euroopa Komisjonile 

esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ on Pärnu maakonnas väga palju Natura 2000 alasid 

(joonis 3). Tabelis 1 on toodud Pärnu maakonna Natura alade nimed, pindalad ja asukohad küla 

täpsustega ning joonisel 3 alade paiknemine.    

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas 

nimetatud linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks asutatud linnualad 

Pärnu maakonnas: 

Kabli linnuala (EE0040305) Pärnu maakonnas: 

• liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula 

hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii) ja jääkoskel (Mergus merganser); 

Kikepera linnuala (EE0040316) Pärnu ja Viljandi maakonnas: 

• liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg 

(Ciconia nigra), rabapüü (Lagopus lagopus) ja metsis (Tetrao urogallus); 

Lavassaare linnuala (EE0040325) Pärnu maakonnas: 

• liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurisla e 

niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus 

columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija 

(Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas 

(Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), 
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tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder 

(Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa 

totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus); 

Luitemaa linnuala (EE0040351) Pärnu maakonnas: 

• liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), 

karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part 

(Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas 

platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser 

albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea 

cinerea), laanepüü (Bonasa bonasia), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala 

clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull 

(Circus aeruginosus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus 

columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väike-

kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), merikotkas (Haliaeetus 

albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), vöötsaba-vigle (Limosa 

lapponica), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel 

(Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), 

suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kormoran e karbas 

(Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt 

(Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), teder (Tetrao 

tetrix), metsis (Tetrao urogallus), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa 

totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus); 

Nätsi-Võlla linnuala (EE0040337) Pärnu maakonnas: 

• liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), 

sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), tuttvart (Aythya fuligula), 

hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e 

niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus 

columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), lauk 

(Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus 

lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle 

(Limosa limosa), sinirind (Luscinia svecica), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas 

(Philomachus pugnax), roherähn e meltsas (Picus viridis), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt 

(Podiceps cristatus), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa 

totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus); 

Põhja-Liivimaa linnuala (EE0040344) Pärnu maakonnas: 

• liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-laukhani (Anser albifrons), väike-laukhani 

(Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-

konnakotkas (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus 

europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex 
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crex), laululuik (Cygnus cygnus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn 

(Dendrocopos minor), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), järvekaur (Gavia arctica), värbkakk 

(Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija 

(Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), 

herilaseviu (Pernis apivorus), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-

rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), händkakk (Strix uralensis), teder 

(Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa 

totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus); 

Pärnu lahe linnuala (EE0040346) Pärnu maakonnas: 

• liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), 

soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), 

viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), 

rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), 

rabahani (Anser fabalis), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), tuttvart 

(Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas 

(Bucephala clangula), niidurisla e rüdi niidurüdi (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius 

hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus 

columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas 

(Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-

vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), 

jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas 

(Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk 

(Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna 

paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder 

(Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus); 

Soomaa linnuala (EE0080574) Viljandi ja Pärnu maakonnas: 

• liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), piilpart (Anas 

crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-

konnakotkas (Aquila pomarina), sooräts (Asio flammeus), sõtkas (Bucephala clangula), 

öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus 

pygargus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus 

bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), rabapistrik (Falco 

peregrinus), tuuletallaja (Falco tinnunculus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp 

(Gallinago media), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus 

lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), naerukajakas (Larus 

ridibundus), nõmmelõoke (Lullula arborea), sinirind (Luscinia svecica), mudanepp 

(Lymnocryptes minimus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion 

haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), veetallaja (Phalaropus lobatus), laanerähn e 

kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), roherähn e 

meltsas (Picus viridis), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), täpikhuik 
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(Porzana porzana), jõgitiir (Sterna hirundo), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia 

nisoria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder 

(Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus); 

Taarikõnnu-Kaisma linnuala (EE0020340) Pärnu ja Rapla maakonnas: 

• liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa 

bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), välja-loorkull 

(Circus cyaneus), laululuik (Cygnus cygnus), teder (Tetrao tetrix) ja metsis (Tetrao urogallus); 

Tuhu-Kesu linnuala (EE0040208) Lääne, Pärnu ja Rapla maakonnas: 

• liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas 

(Aquila chrysaetos), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus 

pygargus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija 

(Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja 

(Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt 

(Pluvialis apricaria), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa 

glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus); 

Väinamere linnuala (EE0040001) Hiiu, Lääne, Saare ja Pärnu maakonnas: 

• liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-

part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas 

platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser 

albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani 

(Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio 

flammeus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), 

hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), 

kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris 

alpina schinzii), suurrüdi e rüdi e suurrisla (Calidris canutus), väiketüll (Charadrius dubius), 

liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia 

ciconia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula 

hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus 

cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), 

põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), värbkakk 

(Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-

õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), 

naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa 

lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras 

(Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel 

(Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran e karbas (Phalacrocorax 

carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), plüü (Pluvialis 

squatarola), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana 

porzana), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir 
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(Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna 

paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao 

tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa 

nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus). 

Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku 

kaitse kohta I ja II lisas nimetatud elupaigatüüpide või liikide kaitseks asutatud loodusalad Pärnu 

maakonnas:  

Allikukivi loodusala (EE0040301) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), koopad (8310) ja 

vanad loodusmetsad (*9010);  

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme); 

Alva-Kärsu loodusala (EE0040387) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad 

kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning 

laialehised lammimetsad (91F0); 

Avaste loodusala (EE0020338) Rapla ja Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal 

mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused 

(6410), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad 

madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), 

soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Haapsi loodusala (EE0040329) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja vanad 

laialehised metsad (*9020); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on laiujur (Dytiscus latissimus); 

Järveotsa loodusala (EE0040303) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised 

metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Kabli loodusala (EE0040305) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), 

rannaniidud (*1630), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited 

(kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod 

(2190), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), vanad loodusmetsad (*9010) ning 

soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080); 
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• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), 

tiigilendlane (Myotis dasycneme), jõesilm (Lampetra fluviatilis), suur-mosaiikliblikas 

(Euphydryas maturna), emaputk (Angelica palustris) ja nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. 

arenarius); 

Kahvena loodusala (EE0080521) Pärnu ja Viljandi maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), 

vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja 

rabametsad (*91D0); 

Kaisma loodusala (EE0040306) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved 

(3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), 

rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood 

(7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning siirdesoo- ja 

rabametsad (*91D0); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea 

alpina ssp. esthonica) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); 

Kalita loodusala (EE0040308) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010); 

Kanaküla loodusala (EE0040310) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on mardikaline Xyletinus 

tremulicola ja väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus); 

Karinõmme loodusala (EE0040311) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad 

loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad 

(*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Kastna loodusala (EE0040312) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga 

kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal 

(*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280) ning aas-rebasesaba ja ürt-

punanupuga niidud (6510); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris); 

Kihnu loodusala (EE0040313) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad 

(*1150), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), 
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püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited 

(kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), kuivad 

niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel 

mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed 

kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad 

(*9010), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), 

viigerhüljes (Phoca hispida bottnica), emaputk (Angelica palustris) ja soohiilakas (Liparis 

loeselii); 

Kivikupitsa loodusala (EE0040317) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised 

metsad (*9020) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060); 

Kolga loodusala (EE0040318) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), 

vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning laialehised 

lammimetsad (91F0); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia) ja 

jõesilm (Lampetra fluviatilis); 

Kosemäe loodusala (EE0040319) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010); 

Kuiaru loodusala (EE0040320) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad 

kuusikud (9050); 

Kurese loodusala (EE0040353) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), 

liigirikkad madalsood (7230), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070); 

Kõrissoo loodusala (EE0040321) Pärnu maakonnas: 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea 

alpina ssp. esthonica); 

Laiksaare loodusala (EE0040322) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised 

metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080); 

Lao loodusala (EE0040323) Pärnu maakonnas: 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris); 
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Lauaru loodusala (EE0040315) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad 

(*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning rohunditerikkad kuusikud (9050);  

Laulaste loodusala (EE0040309) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad 

(*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), jõesilm 

(Lampetra fluviatilis) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus); 

Lavassaare loodusala (EE0040324) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), rabad 

(*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad laialehised metsad 

(*9020) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

 Lemmejõe loodusala (EE0040342) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), jõesilm 

(Lampetra fluviatilis) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus); 

Lihula loodusala (EE0040213) Lääne ja Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), 

puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), 

lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad 

loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad 

(*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0); 

Lindi loodusala (EE0040326) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

puisniidud (*6530), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), 

vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud 

(9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium 

calceolus); 

Linnumängu loodusala (EE0020328) Rapla ja Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed 

ja ojad (3260), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), 
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rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 

9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Luitemaa loodusala (EE0040351) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja 

mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), 

püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid 

luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked 

nõod (2190), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), 

sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), 

puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja 

õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid 

(8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad 

kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad 

(pangametsad – *9180), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning 

laialehised lammimetsad (91F0); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), 

tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik hink (Cobitis taenia), jõesilm (Lampetra fluviatilis), 

paksukojaline jõekarp (Unio crassus), emaputk (Angelica palustris), läikiv kurdsirbik 

(Drepanocladus vernicosus) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus); 

Madissaare loodusala (EE0040327) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja vanad 

laialehised metsad (*9020); 

Manilaiu-Hanilaiu loodusala (EE0040328) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud 

(*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130) ja kuivad niidud lubjarikkal mullal 

(*olulised orhideede kasvualad – 6210); 

Metsapoole loodusala (EE0040330) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150) ja rannaniidud (*1630); 

Metsaääre loodusala (EE0040302) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), 

vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad 

(*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Mihkli loodusala (EE0040307) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ja 

vanad laialehised metsad (*9020); 
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• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline kaksikhammas (Dicranum 

viride); 

Mõrdama loodusala (EE0040331) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-

lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Naissoo loodusala (EE0040332) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised 

orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), vanad laialehised metsad (*9020), 

rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline kaksikhammas (Dicranum 

viride); 

Navesti loodusala (EE0040333) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), 

harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus); 

Nedrema loodusala (EE0040334) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), 

liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-

lehtmetsad (*9080); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on luha-pisitigu (Vertigo geyeri); 

Nepste loodusala (EE0040335) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad 

kuusikud (9050); 

Nigula loodusala (EE0040370) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-

rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), 

nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), 

rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) 

ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Nõlvasoo loodusala (EE0020337) Rapla ja Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), 
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nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), 

soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Nätsi-Võlla loodusala (EE0040336) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), lamminiidud (6450), 

aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, 

kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused 

(7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad 

(*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning 

siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Oese soo loodusala (EE0040338) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), 

nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230) ning siirdesoo- ja rabametsad 

(*91D0); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea 

alpina ssp. esthonica); 

Oidrema loodusala (EE0040339) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), vanad 

laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070); 

Orajõe loodusala (EE0040340) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180) ja vanad 

loodusmetsad (*9010); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme); 

Paadrema loodusala (EE0040341) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), 

puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), 

rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080); 

Pootsi loodusala (EE0040343) Pärnu maakonnas: 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme) 

Pärnu loodusala (EE0040347) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), vanad 

loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad 

(*9080); 

Pärnu jõe loodusala (EE0040345) Pärnu ja Järva maakonnas: 
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• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450) ja 

puisniidud (*6530); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), 

harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja paksukojaline 

jõekarp (Unio crassus); 

Raespa loodusala (EE0040349) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad 

niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), 

puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad 

(*9080); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja 

harilik hink (Cobitis taenia); 

Rannaniidu loodusala (EE0040348) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), rannaniidud (*1630), 

püsitaimestuga liivarannad (1640) ja valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris); 

 Reiu jõe loodusala (EE0040384) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on paksukojaline jõekarp (Unio 

crassus), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja harilik hink (Cobitis 

taenia); 

Saarjõe loodusala (EE0060121) Järva, Pärnu ja Viljandi maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused 

(6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood 

(7160), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad 

kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), 

paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus); 

Sanga loodusala (EE0040362) Pärnu ja Viljandi maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010); 

Saunametsa loodusala (EE0040354) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia 

pilosa); 
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Selja-Põdra loodusala (EE0020307) Rapla ja Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), 

puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad 

madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), 

rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja 

rabametsad (*91D0); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium 

calceolus); 

Siiraku loodusala (EE0040314) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja 

soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Sookuninga loodusala (EE0040369) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed 

ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud 

(6430), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused 

(7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-

lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja 

tiigilendlane (Myotis dasycneme); 

Soomaa loodusala (EE0080574) Viljandi ja Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed 

ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud 

(6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), 

rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), 

nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), 

soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad 

(*91E0) ning laialehised lammimetsad (91F0); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), 

tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik lendorav (Pteromys volans*), laialehine nestik (Cinna 

latifolia), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), laiujur 

(Dytiscus latissimus), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena 

dispar) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus); 

Sorgu loodusala (EE0040358) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on väikesaared ning laiud (1620); 

Sõmeri loodusala (EE0040356) Pärnu maakonnas: 
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• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), rannaniidud (*1630), 

kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), lamminiidud (6450) ja liigirikkad madalsood (7230); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris); 

Taarikõnnu loodusala (EE0020315) Pärnu ja Rapla maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad 

(*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning 

siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Tellissaare loodusala (EE0040357) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja 

rabametsad (*91D0); 

Tolkuse loodusala (EE0040359) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja 

soo-lehtmetsad (*9080); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on paksukojaline jõekarp (Unio 

crassus) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis); 

Tori põrgu loodusala (EE0040360) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid 

(8220) ning koopad (8310); 

Tuhu loodusala (EE0040214) Lääne ja Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 

6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), 

sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-

punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused 

(7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad 

(*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii); 

Tõhela-Ermistu loodusala (EE0040361) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), vähe- kuni 

kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad 

(*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad 

(*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel 



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne    

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

46/ 155 

 

(sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad 

(*91D0); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus 

fossilis) ja nõtke näkirohi (Najas flexilis); 

Tõstamaa loodusala (EE0040363) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad 

(*1150), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), 

väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised 

orhideede kasvualad – 6210) ning liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris); 

Ura loodusala (EE0040355) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), liigirikkad madalsood 

(7230), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-

lehtmetsad (*9080); 

Uulu-Võiste loodusala (EE0040364) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), vanad 

loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050); 

Vahenurme loodusala (EE0040365) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised 

orhideede kasvualad – 6210), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad 

loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050); 

• II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea 

alpina ssp. esthonica); 

Vaiste loodusala (EE0040366) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), 

rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga 

(*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-

lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Valgeraba loodusala (EE0040375) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), 

nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad 

(*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0); 

Valgeranna loodusala (EE0040367) Pärnu maakonnas: 
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• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), 

hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), luidetevahelised niisked nõod (2190) ja 

lamminiidud (6450); 

Varbla loodusala (EE0040352) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud 

(*1630), kadastikud (5130), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-

lehtmetsad (*9080); 

Väinamere loodusala (EE0040002) Hiiu, Lääne, Saare ja Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), jõgede 

lehtersuudmed (1130), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad 

madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad 

(1220), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), 

väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), jõed ja 

ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal 

(*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood 

(alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), 

lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), 

rabad (*7110), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), 

nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad 

loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), 

puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad 

(pangametsad – *9180), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0); 

• II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), 

saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), viigerhüljes (Phoca hispida bottnica), 

harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), harilik 

vingerjas (Misgurnus fossilis), emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium 

calceolus), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius), roheline kaksikhammas 

(Dicranum viride), könt-tanukas (Encalypta mutica), soohiilakas (Liparis loeselii), madal 

unilook (Sisymbrium supinum), püst-linalehik (Thesium ebracteatum), jäik keerdsammal 

(Tortella rigens), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas 

(Hypodryas maturna), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo 

angustior), väike pisitigu (Vertigo genesii) ja luha-pisitigu (Vertigo geyeri); 

Ämmamäe loodusala (EE0040368) Pärnu maakonnas: 

• I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad laialehised metsad (*9020). 

Iga kaitseala kohta on koostatud, on koostamisel või tuleb koostada kaitse-eeskiri ja 

kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskirjaga määratakse kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse 

ükskikobjekti kaitsekord ning sellega piiritletakse kaitsevööndi ulatused ning määratakse piirangud. 

Kaitsekorralduskava koostatakse kaitstava loodusobjekti kaitse korraldamiseks. Kaitsekorralduskava 
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sisaldab kaitstava ala üldiseloomustust, alal leiduvate loodusväärtuste kirjeldusi, vajalikke 

kaitsemeetmeid, kaitsekorralduslike tegevuste loetelu jms. Kaitsekorralduskavade koostamist 

korraldab Keskkonnaamet ning kinnitatud kaitsekorralduskavadega on võimalik tutvuda 

Keskkonnaameti koduleheküljel: http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-

3/kaitsekorralduskavade-koostamine/kinnitatud-kaitsekorralduskavade-nimekiri/.   

Pärnu maakonna planeering ei ole otseselt seotud Natura alade kaitsekorraldusega, kuid planeering 

on eelnimetatud aladele vajalik selleks, et teadvustada ja tähelepanu juhtida sellele üleeuroopalisele 

võrgustikule ja Pärnu maakonnas olevatele Natura 2000 aladele.  

Kavandatava tegevuse prognoosimine Natura-aladele 

Eelhindamise eesmärgiks on välja selgitada ja tuvastada projekti või kava võimalik mõju Natura 2000 

alale ning hindamise käigus jõuda järeldusele, kas oluline mõju on välistatud, kas oluline mõju ei ole 

teada ning pole piisavalt informatsiooni järelduste tegemiseks või kas kaasneb tõenäoliselt oluline 

mõju (kahe viimase järelduse korral tuleb jätkata Natura asjakohase hindamisega).  

Natura-eelhindamise käigus peab arvestama üksnes mõju Natura 2000 võrgustiku aladele ja nende 

kaitse-eesmärkidele. 

Pärnu maakonna planeeringus on kavandatud maakonna ruumilised arengusuunad aastani 2030+. 

Maakonnaplaneeringu elluviimiseks on planeeringu lisana koostatud tegevuskava, mis seob 

pikemaajalise visiooni ning selle elluviimiseks konkreetsemad ülesanded. Kavandatava tegevuse 

mõju prognoosimiseks Natura-aladele selgitab Tabel 5, kus on välja toodud peamiste kavandatud 

tegevuste elluviimiseks täitmist vajavad ülesanded ning nende mõju Natura aladele. 

Maakonnaplaneeringu üldiste tegevuste all on toodud info, mis etapis tuleb hakata mõjusid Natura 

aladele hindama (st kui on teada piisav info, mis ja kas võiks Natura ala mõjutada).  
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Tabel 5. Pärnu maakonna planeeringu tegevuskava ja selle võimalik mõju Natura aladele 

Nr Planeeringu 

valdkond 

Peamine tegevus Ülesanded kavandatud tegevuse elluviimiseks Teosta-

mise 

aeg 

Mõju Natura aladele 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asustus-

struktuur ja 

asustuse 

suunamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskuste võrgustiku 

säilitamine ja 

tugevdamine 

Maakonna erinevate tasandite keskuste 

funktsionaalsuse ja vajaliku taristu tagamine. 

2016-

2030 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

Pärnu kui maakonna- ja toimepiirkonna keskuse 

arendamine ja kaasajastamine.  

2016-

2030 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

Pärnu 

väljaarendamine 

Eesti kolmandaks 

regionaalseks 

keskuseks  

Pärnu kui regioonikeskuse väljaarendamine ja 

tugevdamine, täiendavate  riigiasutuste 

ületoomine Pärnusse riigireformi käigus, riigimaja 

ehitamine. 

2016-

2020 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

Ettevõtluse 

toetamine 

 

 

 

Ettevõtluskeskkonna seire, ettevõtlusalade 

inventuur, andmebaasi koostamine ja vastava info 

jagamine. 

2016-

2030 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

Inkubatsiooniteenuse loomine. 2016-

2020 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

Ettevõtete laienemisvõimaluste tagamine. 2016 - Maakonnaplaneeringuga ei ole planeeritud ühegi 

ettevõtlusala laienemist Natura aladele, 
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Nr Planeeringu 

valdkond 

Peamine tegevus Ülesanded kavandatud tegevuse elluviimiseks Teosta-

mise 

aeg 

Mõju Natura aladele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 ettevõtlusalade laienemisel Natura alade piiril tuleb 

läbi viia Natura hindamine.  

 Bioressursside väärindamise kompetentsikeskuse 

rajamine. 

2016-

2020 

Ei ole teada kompetentsikeskuste ehitamise 

vajadused ja asukohad. Projektide koostamisel 

hinnatakse ka keskkonnale avalduvaid mõjusid. 
 Eesti turismi koordineerimis- ja  

kompetentsiüksuse rajamine. 

2016-

2020 

 Eesti hobumajanduse kompetentsikeskuse 

rajamine Toris. 

2016-

2020 

Teenuste 

kättesaadavuse 

tagamine keskustes  

 

 

 

Haridusvõrgu ajakohastamine. 2016-

2020 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

Õpilaskodu rajamine Pärnusse. 2016-

2020 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

Teenuskeskkonna parandamiseks 

tervisekeskuste võrgustiku väljaarendamine ja 

selle sidumine haiglaga. Pärnu haigla 

tugevdamine keskhaiglana. 

2016-

2020 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 
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Nr Planeeringu 

valdkond 

Peamine tegevus Ülesanded kavandatud tegevuse elluviimiseks Teosta-

mise 

aeg 

Mõju Natura aladele 

 

 

 
 Hoolekandeasutuste võrgustiku kaasajastamine. 2016-

2023 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

 Erihoolekandesüsteemi väljaarendamine.  2016-

2023 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

Asustuse ja 

maakasutuse 

suunamine 

Üldplaneeringute ülevaatamine, uute 

üldplaneeringute algatamine ja koostamine. 

2017-

2022 

Üldplaneeringute koostamisel tuleb läbi viia Natura 

hindamine (KSH raames). 

   Alakasutatud hoonete kaardistamine ja 

kasutamisvõimaluste analüüs. 

2016-

2017 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

   Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Edela-

Eesti asustuse elujõu säilitamine (suunamine ja 

kohandamine)“ algatamine ja koostamine. 

2017 - 

2020 

Teemaplaneeringu koostamisel tuleb läbi viia 

Natura hindamine.  

2 Ruumilised 

väärtused 

Maastikuliste 

väärtuste 

tähtsustamine, 

säilitamine 

Väärtuslikele maastikele hoolduskavade 

koostamine ning nende elluviimine koostöös 

kohalike kogukondadega. 

2016-

2030 

Väärtuslike maastike hoolduskavade koostamisel 

tuleb arvestada Natura alade kaitse-eesmärkidega, 

olemasolul kaitsekorralduskavadega. 

Rahvusmaastike määramine. 2017-

2018 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 
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Nr Planeeringu 

valdkond 

Peamine tegevus Ülesanded kavandatud tegevuse elluviimiseks Teosta-

mise 

aeg 

Mõju Natura aladele 

Kultuuriväärtuste 

säilitamine 

Kasutusest välja langenud kaitsealustele 

hoonetele uute kasutusfunktsioonide leidmine 

(vastava programmi väljatöötamine). 

2017-

2030 

Luitemaa linnu- ja loodusalal on 4 hoonet, mis on 

märgitud kui kasutusest väljas hoone, kus  on 

soovitatud lammutamist. Kui leitakse, et need 

hooned on vajalik lammutada tuleb neile koostada 

lammutusprojektid ja on vajalik läbi viia ka Natura 

hindamine.   

Erinevate huvide 

koosmõju veealadel 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Pärnu 

jõe alamjooksu ruumiline perspektiiv ja seotus 

mereplaneeringuga“ algatamine ja koostamine. 

2017-

2020 

Teemaplaneeringu koostamisel tuleb läbi viia 

Natura hindamine. 

Väärtuslike 

põllumajandus-

maade sihipärane 

kasutamine 

Väärtuslike põllumajandusmaade 

väljaselgitamine, piiride ja kasutustingimuste 

täpsustamine. 

2017-

2022 

Väärtuslike põllumajandusmaade kasutustingimuste 

täpsustamisel tuleb arvestada Natura alade kaitse-

eesmärkidega, olemasolul 

kaitsekorralduskavadega. 

  Puhkemaastike 

väärtustamine 

Puhkeväärtuste baasil turismitoodete arendamine 

ja turundamine, pereturismitoodete 

väljaarendamine. Maastike korrastamine ja 

kättesaadavuse parendamine.   

2016-

2030 

Turismitoodete arendamisel, maastike 

korrastamisel ja kättesaadavuse parendamisel tuleb 

arvestada Natura alade kaitse-eesmärkidega ja 

olemasolul kaitsekorralduskavadega, vajadusel läbi 

viia Natura hindamised.   
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Nr Planeeringu 

valdkond 

Peamine tegevus Ülesanded kavandatud tegevuse elluviimiseks Teosta-

mise 

aeg 

Mõju Natura aladele 

  Pärnumaa 

rannikuvööndi 

väärtuste 

tugevdamine 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu 

„Rannikuvööndi seotus merega ja üleujutustest 

tulenevate riskide maandamine“ algatamine ja 

koostamine. 

2018-

2021 

Teemaplaneeringu koostamisel tuleb KSH raames 

läbi viia Natura hindamine. 

3 Tehniline 

taristu 

Kvaliteetse 

andmeside tagamine 

Andmeside pakettide tellimine 

hajaasustuspiirkondades samas mahus ja 

hinnaga nagu tiheasustuses.  

2017-

2020 

Kavandatud tegevus ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

Kiirete ühenduste 

loomine ja 

regioonikeskuse 

Pärnu 

kättesaadavuse 

parandamine 

Rail Baltic maakonnaplaneeringu kehtestamine, 

eelprojekti koostamine. 

Uuringu „Pärnu kaubajaama vajadus, asukoha ja 

tehnilise lahenduse analüüs“ koostamine. 

Rail Baltic raudtee väljaehitamine. 

2017 

 

2016-

2019 

2018-

2025 

Rail Baltic maakonnaplaneeringu KSH aruanne 

sisaldab Natura hindamist, mistõttu topelthindamine 

ei ole vajalik.  

 Via Baltica väljaehitamine esimese klassi 

maanteeks. 

2011-

2030 

Via Baltica teemaplaneeringu koostamisel läbi 

viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine 

sisaldab Natura hindamist, mistõttu topelthindamine 

ei ole vajalik. 
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Nr Planeeringu 

valdkond 

Peamine tegevus Ülesanded kavandatud tegevuse elluviimiseks Teosta-

mise 

aeg 

Mõju Natura aladele 

 Pärnu lennujaama rekonstrueerimine. 2016-

2023 

Pärnu lennujaamal ega selle lähistel ei ole ühtegi 

Natura 2000 ala, arvestades, et rekonstrueeritakse 

799 meetrist lennurada. Kui aga Pärnu lennuvälja 

raja pikkuseks kavandatakse u 2,5 km, siis 

pikemast rajast ja nende piirangupindadest 

tingituna tuleb läbi viia Natura hindamine, sest 

pinnad on eelkõige seotud Pärnu lahe linnualaga.  

 Pärnu reisisadama ja kruiisisadama 

väljaarendamine. 

2016-

2018 

Sadamate väljaarendamisel koostatakse kavad, 

projektid jms, millele on kindlasti vajalik läbi viia 

Natura hindamine, et tagada Natura ala kaitse-

eesmärkide säilimine. 

 Pärnu ühistranspordi keskterminali 

väljaehitamine. 

2016-

2018 

Keskterminali väljaehitamine ei toimu Natura alal, 

mistõttu tegevus ei oma negatiivseid mõjusid 

Natura aladele. 

 Pärnumaa bussiterminalide ja -peatuste 

võrgustiku väljaehitamine ja kaasajastamine. 

2017-

2022 

Peatuste võrgustiku väljaehitamisel tuleb järgida, et 

uusi peatusi ei rajataks võimalusel Natura aladele. 

Kui on vajalik rajada bussipeatused Natura aladele 

või vahetus lähedusse on vajalik läbi viia Natura 

hindamine.   
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Nr Planeeringu 

valdkond 

Peamine tegevus Ülesanded kavandatud tegevuse elluviimiseks Teosta-

mise 

aeg 

Mõju Natura aladele 

Ühistranspordi 

arendamine 

Avaliku ühistranspordi võrgustiku korraldamine 

vastavalt inimeste liikumisvajadustele. 

Soodustada raudteetranspordi kasutamist Elroni 

peatuste juures vajaliku taristu (sh auto- ja 

jalgrattaparklad) väljaehitamisega ning siduda 

bussiliikluse ühendusega.  

2017-

2020 

Kavandatud tegevus ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

 Maakonna ühtse info- ja piletisüsteemi 

väljaarendamine. 

2016-

2020 

Kavandatud tegevus  ei oma otsest mõju Natura 

aladele. 

Maanteede tehnilise 

seisundi 

parandamine 

Vastavalt koostatava planeeringu ptk-s 4.2.1. 

tehtud ettepanekutele. 

2016-

2030 

Maanteede tehnilise seisundi parandamiseks, sh 

kõikide teede rekonstrueerimiseks, liiklusohtlike 

kohtade likvideerimiseks on eelnevalt vajalik 

koostada projektid ja projektidele vähemalt 

keskkonnamõju eelhinnangud. Kui alad on seotud 

Natura 2000 aladega (lähedus, tegevus toimub 

Natura alal), siis ka Natura hinnangud. Praeguses 

üldistuse tasemes ja teadmatuses, mis mahus ja 

kuidas rekonstrueerimine toimub, ei ole otstarbekas 

ennustada/ette hinnata mõjusid Natura aladele.   

 Mustkatete rajamine eelkõige teedele, kus liigub 

või kavandatakse ühistransporti. 

2016-

2030 

 Liiklusohtlike kohtade likvideerimine.  2016-

2030 

Maanteetranspordi Peatus- ja puhkekohtade planeerimine ja 2017- Planeerimise käigus tuleb läbi viia mõjude 
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Nr Planeeringu 

valdkond 

Peamine tegevus Ülesanded kavandatud tegevuse elluviimiseks Teosta-

mise 

aeg 

Mõju Natura aladele 

peatus- ja 

puhkekohtade 

väljaarendamine 

väljaehitamine. 2030 hindamine ja planeerides peatus- või puhkekohti 

Natura aladele ka Natura hindamine. 

Kergliiklusteede 

võrgustiku 

väljaarendamine 

Kergliiklusteede väljaehitamine Via Baltica ääres. 2017-

2030 

Via Baltica äärsed kergliiklusteed on paika pandud 

Via Baltica teemaplaneeringus, millele on koostatud 

KSH, kus on Natura 2000 hindamine läbi viidud. 

Kergliiklusteede väljaehitamiseks on eelnevalt vaja 

koostada projektid. Projektid on täpsema tasemega, 

mistõttu on võimalik koostada ka täpsem 

mõjuhindamine.  

 Kergliiklusteede väljaehitamine Pärnu linnas ja 

lähiümbruses vastavalt Pärnu linnapiirkonna 

tegevuskavale. 

2016 - 

2022 

Kergliiklusteede väljaehitamiseks on eelnevalt vaja 

koostada projektid. Projektid on täpsema tasemega, 

mistõttu on võimalik koostada ka täpsem 

mõjuhindamine, sh Natura hindamine. 

 Maakonnaplaneeringus käsitletud kergliiklusteede 

väljaehitamine riigimaanteede ääres. 

2016 -

2030 

Kergliiklusteede väljaehitamiseks koostatakse 

eelnevalt projekt ja hinnatakse keskkonnamõjusid, 

vajadusel tehakse ka Natura hindamine. 

Tahkuranna vallas on kergliiklusteede ja Natura 

alade osas konflikte, mistõttu on Tahkuranna vald 

nendes küsimustes juba pöördunud 
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Nr Planeeringu 

valdkond 

Peamine tegevus Ülesanded kavandatud tegevuse elluviimiseks Teosta-

mise 

aeg 

Mõju Natura aladele 

Keskkonnaameti poole. Esimesed sammud on 

tehtud, algatatud ekspertiis kaitsekorra muutmiseks 

ja koostatakse projekte ning vastavaid 

mõjuhindamisi (sh Natura hindamine). 

Kergliiklusteede rajamine Natura alale võib 

mõjutada neid alasid, mistõttu Natura hindamised 

vastavatele projektidele on vajalikud.      

Elektri 

varustuskindluse 

tõstmine 

Kilingi-Nõmme – Riia TEC2 330 kV elektriliini 

väljaehitamine. 

2017-

2020 

Kilingi-Nõmme – Riia TEC2 330 kV õhuliini trassi 

koridori asukoha määramiseks Pärnu maakonnas 

on koostatud teemaplaneering ning selle 

keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille 

raames on läbi viidud Natura 2000 hindamine, kus 

on leitud, et tegevus ei mõjuta Natura 2000 alasid.   

Harku-Lihula –Sindi kõrgepingeliini trassikoridori  

teemaplaneeringu kehtestamine. 

Kõrgepingeliini 330/110 kV projekteerimine ja 

väljaehitamine. 

2016 

 

2017-

2022 

Harku-Lihula –Sindi kõrgepingeliini trassikoridori 

teemaplaneeringule koostatakse ka KSH, mille 

raames viiakse läbi Natura 2000 hindamine.   

Rail Balticu elektrivarustuse tagamiseks Surju – 

Häädemeeste 110 kV uue ühenduse 

2023-

2025 

Rail Baltic maakonnaplaneeringute KSH aruanne 

sisaldab raudtee toimimiseks vajaliku elektritaristu 
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Nr Planeeringu 

valdkond 

Peamine tegevus Ülesanded kavandatud tegevuse elluviimiseks Teosta-

mise 

aeg 

Mõju Natura aladele 

väljaehitamine. mõju hindamist ning Natura 2000 hindamist, 

mistõttu topelt-hindamine ei ole vajalik.   

Olemasolevas 35 kV õhuliini trassikoridoris pinge 

tõstmine 110 kV-le:   

• Kilingi-Nõmme – Häädemeeste ja uue Surju – 

Häädemeeste liini ehitamine seonduvalt Rail  

Balticu elektrifitseerimisega; 

• Virtsu – Varbla – Tõstamaa – Kõpu – Audru;  

• Savi – Jänese; 

• Papiniidu – Pärnu-Jaagupi; 

• Lavassaare 35 kV pingega haru õhuliinil; 

-   Mõisaküla; 

  Savi; 

• Muti – Tootsi. 

2017-

2030 

Olemasolevas trassikoridoris pinge tõstmine ei 

mõjuta Natura 2000 alasid (trassikoridori 

kaitsevööndit ei suurendata). 

Tuulikuparkide väljaarendamine vastavalt 

maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika 

teemaplaneeringule. 

2016-

2030 

Tuuleenergeetika teemaplaneeringu raames viidi 

läbi KSH hindamine, mille käigus juba arvestati, et 

Natura 2000 linnualad on ebasobivad alad tuulikute 

rajamiseks. Lisaks iga tuulepargi rajamisel on 



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne   

Kobras AS töö nr 2014-046          Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

59/ 155 

Nr Planeeringu 

valdkond 

Peamine tegevus Ülesanded kavandatud tegevuse elluviimiseks Teosta-

mise 

aeg 

Mõju Natura aladele 

vajalik eraldi hinnata keskkonnamõjud, sh mõju 

Natura aladele.  

Ettevõtlusalade 

väljaarendamine 

Ettevõtlusalade tehnilise taristu planeerimine ja 

ehitamine, sh piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamise kava alusel Loode-Pärnus, Saugas, 

Paikusel (Rukkilille), Uulus ja Vändras. 

2016-

2022 

Ettevõtlusalade tehnilise taristu planeerimisel tuleb 

hinnata mõjusid Natura aladele. 

Väikesadamate 

võrgustiku 

väljaarendamine 

Sadamate väljaarendamine vastavalt Pärnu 

maakonnaga piirneva mereala 

maakonnaplaneeringule ja Eesti väikesadamate 

võrgustiku kontseptsioonile. 

2016-

2030 

Iga sadama väljaarendamisel tuleb eraldi hinnata 

mõjusid Natura 2000 aladele. 
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Via Baltica kergliiklustee lõik Pärnust Uuluni 

Tahkuranna Vallavalitsus esitas 08.04.2016 ettepaneku kirjaga nr 7-1.3/281-1 Pärnu maakonna 

planeeringu eskiislahendusele seoses olukorraga, kus Tahkuranna valla üldplaneeringuga on ette 

nähtud Pärnu-Uulu vaheline kergliiklustee Via Baltica äärde, kuid seda ei ole Pärnu maakonna 

planeeringu eskiislahenduses kajastatud. Tahkuranna valla elanikud on avaldanud soovi, et 

kergliiklustee kulgeks Via Baltica ääres.  

Pärnu maakonna planeeringuga antakse ühe alternatiivina võimalus kergliiklustee rajamiseks 

Tahkuranna vallas Pärnu linna piirist kuni Posti teeni Via Balticast mere poole olemasolevast T4 

Tallinn-Pärnu-Ikla riigi põhimaantee muldkehast minimaalselt 25 m kaugusele. See tähendab, et 

nimetatud kergliiklustee kulgeks läbi Natura 2000 võrgustiku ala. Tegemist on Pärnu loodusalaga, 

kus I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad 

(*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) (vastavalt 

Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade 

nimekiri“). 

Kergliiklustee rajamine läbi Natura ala on tegevus, mille korral ei saa öelda, et mõjud Natura alale on 

välistatud, mistõttu on vajalik läbi viia Natura asjakohane hindamine. Seoses olukorraga, kus info 

kergliiklustee trassi täpse asukoha ja laiuse kohta ei ole maakonnaplaneeringu, kui üldise tasand 

strateegilise dokumendi, raames teada, tuleb asjakohane hindamine läbi viia täpsemates  

kergliiklustee kavandamise etappides.      

 

Natura eelhindamise tulemused ja järeldus 

Pärnu maakonna planeeringuga on kavandatud mitmeid tegevusi, mistõttu Tabel 5 on välja toodud 

tegevused ning nendele märgitud, mille puhul on tõenäoliselt olulise mõju teke välistatud (ei vaja 

asjakohast hindamist) või milliste tegevuste puhul tuleb läbi viia järgmiste planeerimisetappide käigus 

Natura hindamised (kui on kindlaks tehtud täpsemad tegevused ja alad). Maakonnaplaneering on 

selline strateegiline dokument, mis käsitleb erinevate valdkondade strateegilisi eesmärke, mille 

rakendamine käib läbi detailsemate alamtegevuste. Tegevused, mille puhul on vajalik kas koostada 

täpsem eelhindamine või detailsema alamtegevuse korral liikuda asjakohase hindamise etappi on 

toodud Tabel 5.  

Üldjuhul, suuremale osale aladest, ei avaldu maakonnaplaneeringu elluviimisel olulisi mõjusid.  

Pärnu maakonna planeeringuga on Natura 2000 alad kajastatud ja planeeringu lahendusel nende 

aladega arvestatud. Käesolev Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

Natura eelhindamine tõi välja Natura 2000 alad ja nende kaitse eesmärgi/väärtuse. Natura 2000 

alade osas on maakonnaplaneeringu roll teadvustada ja informeerida sellest üleeuroopalisest 

kaitstavate alade võrgustikust, et korraldada Natura 2000 alade loodusväärtuste säilimine juba 

madalama tasemete planeeringutega (üldplaneeringud, detailplaneeringud jms).  

Maakonnaplaneeringul on üldine iseloom ning sellest tulenevalt madal täpsusaste, mis ei võimalda 

Natura hindamist teha samas täpsusastmes kui projektide Natura hindamise korral ehk jõuda 
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järeldustele, kas kavandatava tegevuse elluviimisega on oluline negatiivne mõju välistatud või mitte. 

Maakonnaplaneeringu üldised suunad täpsustatakse tulevikus madalama taseme planeeringute või 

projektidega. Alles siis on võimalik täpsem mõjude prognoosimine ja hindamine. 

Natura-aladel esinevate loodusväärtuste säilimisnõudega tuleb arvestada ka siis, kui kavandatakse 

olulise keskkonnamõjuga tegevust väljaspool Natura 2000 alade piire. Sel juhul peab planeeritud 

tegevusele eelnema mõjude hindamine, mille käigus selgitatakse välja, kas plaanitava tegevuse mõju 

ohustab kaitse- või hoiualasse jäävaid loodusväärtusi.  

Natura alad ja liigid on Eestis kaitstud looduskaitseseaduse alusel kaitsealade, hoiualade ja 

püsielupaikade kaudu. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel 

hinnatakse Natura alade keskkonnamõju, kui kavandatakse tegevust, mis võib eeldatavalt oluliselt 

mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.    

 

5.2 RIIKLIKULT KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID JA -ALAD 

Vastavalt looduskaitseseadusele on kaitstavateks loodusobjektideks kaitsealad, hoiualad, 

kaitsealused liigid ja kivistised, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid, kohaliku 

omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.  

Riiklikult kaitstavad loodusobjektid ja –alad on kantud Keskkonnaregistrisse 

(http://register.keskkonnainfo.ee/). Pärnumaal on Keskkonnaregistri 16.06.2016 andmetel 1 

rahvuspark, 39 looduskaitseala, 14 maastikukaitseala, 43 hoiuala, 23 kaitsealust parki, 203 

kaitsealuse liigi püsielupaika, 6 kaitsealust puistut, 82 üksikobjekti (puu ja puudegrupid, rändrahnud ja 

kivikülvid) jne. Lisaks I-III kaitsekategooria liikide elupaigad või kasvualad, mida kaitstakse kas 

kaitsealade moodustamisega või isendi kaitse nõuete rakendamisega. Kõikide kaitstavate 

loodusobjektide looduskasutustingimused (kaitsekord) on kinnitatud Vabariigi Valitsuse vastava 

määruse ja looduskaitseseadusega.  

EELISe (Eesti Looduse Infosüsteemi) infolehe andmetel (loodus.keskkonnainfo.ee) on kaitstava 

territooriumi pindala 31.12.2015 seisuga Pärnu maakonna maismaa pindalast 24,2 % (analüüs on 

teostatud järgmiste looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektide põhjal: kaitsealad, 

hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga)).  

Maakonnaplaneeringuga on määratud üldised kasutustingimused loodusväärtuste säilitamiseks. 

Maakonnaplaneeringu looduskeskkonna joonisele on märgitud olemasolevad kaitsealad 

(maastikukaitsealad, looduskaitsealad, rahvuspargid), hoiualad ja kavandatavad Kõrsa, Kikepera ja 

Lavassaare kaitsealad. Käesolevas KSH joonisel 4 on ära näidatud kõik kavandatavad 

kaitstavad/projekteeritavad alad.  
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Joonis 4. Pärnu maakonna kaitsealad, hoiualad ja projekteeritavad kaitsealad (seisuga 

16.06.2016)  

Maakonna arendamisel tuleb kaitsealadel, püsielupaikades ja kaitstava looduse üksikobjektidel 

arvestada kaitse-eeskirjades ja looduskaitseseaduses sätestatud tingimuste ja piirangutega. 

Kaitsealadel on kaitseala valitseja, kellega kooskõlastatakse kaitse-eeskirjas toodud tegevused. 

Muude kaitstavate loodusobjektide kaitsel (nt hoiualad, kaitsealused liigid, püsielupaigad) peab 

lähtuma looduskaitseseaduses sätestatud tingimustest ja piirangutest. Poollooduslikel kooslustel ehk 

pärandkooslustel ette näha järjepidev hooldamine ja niitmine (võsa sh kadakad raiumine, samuti 

alade karjatamine ja niitmine), et vältida nende kinnikasvamist. 

5.2.1 Luitemaa looduskaitseala piiride muutmine  

Pärnu Maavalitsusele laekus Tahkuranna Vallavalitsuse poolt 06.04.2015. aastal kiri nr 7-1.3, milles 

Tahkuranna Vallavalitsus tegi Tiina Karpini nimel ettepaneku Luitemaa looduskaitseala kaitserežiimi 

lõpetamiseks ja Natura alast väljaarvamiseks Sarapuu kinnistu osas. Ettepanekus on eeldatud, et kui 
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kõrgema astme planeering (ehk siis maakonnaplaneering) muudab Natura ala ja Luitemaa 

looduskaitseala piire, muutuvad need automaatselt ka Tahkuranna üldplaneeringus ja üldplaneeringu 

tühistamiseks puudub vajadus.  

Sarapuu kinnistu (katastritunnusega 84801:005:0139) asub Võiste alevikus Tahkuranna vallas Pärnu 

maakonnas. Sarapuu kinnistu jääb Luitemaa looduskaitsealale, mis on ühtlasi ka Luitemaa 

loodus- ja linnuala – Natura 2000 ala. Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri on vastu võetud 

26.10.2006 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 223. Kaitse-eeskirja vastu võtmisel ei võetud arvesse 

Sarapuu kinnistu omaniku juba selleaegset vastuväidet, kuna ala on kaitse all 1991. aastast alates 

ning Sarapuu kinnistul olev poollooduslik kooslus vääris taastamist.  

Luitemaa looduskaitseala (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on: 

 1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 

kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste 

pagurandade (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), püsitaimestuga 

kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), hallide luidete (2130*), 

metsastunud luidete (2180), luidetevaheliste niiskete nõgude (2190), huumustoiteliste järvede ja 

järvikute (3160), jõgede ja ojade (3260), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute 

(6430), puisniitude (6530*), looduslikus seisundis rabade (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimeliste 

rabade (7120), siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), liivakivipaljandite (8220), 

vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute 

(9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), rusukallete ja jäärakute metsade (9180*), siirdesoo- ja 

rabametsade (91D0*), lammi-lodumetsade (91E0*) ning laialehiste lammimetsade (91F0) kaitse; 

 2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide – saarma (Lutra lutra), hingi (Cobitis taenia), 

emaputke (Angelica palustris) ja karvase maarjalepa (Agrimonia pilosa), millised on kõik ühtlasi III 

kategooria kaitsealused liigid, ning jõesilmu (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar) elupaikade 

kaitse; 

 3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, millised on ühtlasi ka II kategooria 

kaitsealused liigid, kaitse; 

 4) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, millised 

on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid, kaitse; I lisas nimetatud liikide – laanepüü (Bonasa 

bonasia), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), öösorri (Caprimulgus europaeus), roo-loorkulli (Circus 

aeruginosus), rukkiräägu (Crex crex), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), värbkaku (Glaucidium 

passerinum), punaselg-õgija (Lanius collurio), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), nõmmelõokese 

(Lullula arborea), rüüdi (Pluvialisapricaria), händkaku (Strix uralensis), tedre (Tetrao tetrix), mudatildri 

(Tringa glareola), millised on III kategooria kaitsealused liigid, elupaikade kaitse ning rändlinnuliikide 

kaitse; 

 5) III kategooria kaitsealuste liikide – õõnetuvi (Columba oenas), hallõgija (Lanius excubitor), 

tõmmuvaera (Melanitta fusca), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius 

phaeopus) ning punajalg-tildri (Tringa totanus) kaitse. 
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«Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni» artikli 2 lõike 1 

kohaselt on Luitemaa looduskaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala). 

Sarapuu kinnistu jääb Luitemaa looduskaitseala Luitemaa piiranguvööndisse, mille kaitse-eesmärk on 

seal esinevate loodusväärtuste ning maa kasutamisel välja kujunenud traditsioonilise 

pärandkultuurmaastiku säilitamine. Vastavalt Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjale on Luitemaa 

piiranguvööndis lubatud majandustegevus ning kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud muuhulgas 

ka uute ehitiste püstitamine.  

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 

võrgustiku alade nimekiri“ on Luitemaa loodusala (EE0040351) võetud Natura 2000 võrgustiku alade 

nimekirja 30 elupaigatüübi ja 8 liigi ja nende elupaiga kaitseks (täpsem info ptk 5.1.1). Üheks 

elupaigatüübiks on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), mis EELISe andmetel paikneb osaliselt 

ka Sarapuu kinnistul. Natura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on 

tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade 

kaitse. Euroopa Liidu liikmesmaana peab Eesti korraldama Natura 2000 aladel loodusväärtuste 

säilimise. Oluline on, et valitud kaitsemeetmed tagaks nende elupaigatüüpide ja liikide säilimise, mille 

kaitseks alad on valitud.  

Tulenevalt vanast planeerimisseadusest (vastu võetud 13.11.2002, kehtetu alates 01.07.2015) võib 

maakonnaplaneering vajaduse korral teha ettepanekuid kaitseala kasutamistingimuste 

täpsustamiseks või kaitserežiimi lõpetamiseks (§ 8 lg 11).  

Vastavalt looduskaitseseaduse § 13 tuleb kaitstava loodusobjekti tüübi, kaitse eesmärgi või välispiiri 

muutmiseks või kaitse-eeskirjas märgitud piirangute või loodusobjektiga seotud kohustuste ulatuse 

oluliseks muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks kohaldada looduskaitseseaduse §-des 8 ja 9 

sätestatut, mis sätestavad, kuidas loodusobjekti kaitse alla võtta. See tähendab, et piiride muutmiseks 

tuleks läbida kogu loodusobjekti kaitse alal võtmise protseduur/menetlus uuesti. Loodusobjekti kaitse 

alla võtmise menetluse algatab ja menetluse läbiviija määrab Keskkonnaministeerium. Samas igal 

ühel on õigus esitada menetlejale (Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium) ettepanek 

looduskaitseala piiride muutmiseks.  

Luitemaa looduskaitseala ei ole võetud kaitse alla kohaliku omavalitsuse tasandil, mis tähendab, et 

lihtsalt valla üldplaneeringus või maakonnaplaneeringus piiride muutmisega ei ole võimalik nimetatud 

kinnistut looduskaitsealast välja arvata. Seega väide, et tuleks tühistada Tahkuranna valla 

üldplaneering või et kui maakonnaplaneeringuga muudetakse piire, et siis need ka koheselt 

Tahkuranna valla üldplaneeringut muudaksid, ei pea paika. Looduskaitseala piiride muutmine on pikk 

protsess ja see ei olene planeeringu koostamisest.  

Kaitsealad võtab kaitse alla Vabariigi Valitsus ning sellega määratakse looduskaitsealade piirid, 

millega tuleb planeeringute koostamisel arvestada. Looduskaitsealad on ajas muutuvad (piire 

võidakse täpsustada, alasid lisandub jms). Kaitseala koosseisust Sarapuu kinnistu väljaarvamine on 

Vabariigi Valitsuse pädevuses ja Natura 2000 võrgustikust ala väljaarvamise otsustab Euroopa 

Komisjon. Kaitse alt väljaarvamine saab üldjuhul toimuda juhul kui loodusväärtusi ei esine ja kui see 

on looduslikest arengutest tulenevalt õigustatud. Üksnes maaomaniku oletuslik väide, et ala ei ole 
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enam keskkonnakaitseliselt väärtuslik, ei saa olla aluseks ala Natura võrgustikust 

väljaarvamiseks. Kui seire annab aluse arvata, et ala ei vasta enam Natura ala kriteeriumitele ning on 

lõplikult kindel, et ka lisameetmeid rakendades ei ole sellega enam võimalik EL looduskaitseliste 

eesmärkide täitmisele kaasa aidata, on liikmesriigil kohustus esitada Komisjonile ettepanek ala Natura 

võrgustikust väljaarvamiseks. Väljaarvamise eelduseks on kindlus, et vaidlusalune ala ei saa „lõplikult 

enam anda mingit panust looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsesse või 

Natura 2000 võrgustiku loomisesse“. Samuti ei õigusta ala väljaarvamist automaatselt üksnes 

liikmesriigi suutmatus konkreetse ala kaitsmise kohustusi täita. Sel juhul on liikmesriigil hoopis 

kohustus ala kaitseks vajalikud meetmed ikkagi kasutusele võtta. 

Seoses olukorraga, kus Sarapuu kinnistu jääb Luitemaa looduskaitsealale, mis on ühtlasi ka Luitemaa 

loodus- ja linnuala – Natura 2000 ala ning kinnistul on määratud Natura kaitse eesmärgiks olev 

elupaigatüüp - niiskuslembesed kõrgrohustud (6430) ning Keskkonnaamet on juba kaitse-eeskirja 

vastu võtmisel jõudnud seisukohale, et Sarapuu kinnistut ei saa looduskaitsealast välja arvata, sest 

seal olev poollooduslik kooslus väärib taastamist, ei ole ka maakonnaplaneeringu raames enam 

otstarbekas teha Keskkonnaametile ettepanekut kaitseala kasutamistingimuste täpsustamiseks või 

kaitserežiimi lõpetamiseks Sarapuu kinnistul.  

5.2.2 Pärnu maastikukaitseala Metsniku sihtkaitsevööndi kaitsekorra muutmine 

Tahkuranna vald tegi ettepaneku (Tahkuranna valla planeerimisnõunik Kai Keel koostas 23. aprillil 

2014. a seisukoha Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 

eelnõule, mille Tahkuranna Vallavolikogu kinnitas 30. aprillil 2014. a) hinnata ümber Pärnu 

maastikukaitseala Metsniku sihtkaitsevööndi osas kaitseväärtused, korrigeerides/täpsustades 

kaitseala kaitsekorda, eesmärgiga raiuda ja koristada kasvujõuetuseni vigastatud ja surnud puid, mis 

on olulise puhkeväärtusega ala esteetilise mulje loomise, turvalisuse tõstmise ning puude 

kasvutingimuste parandamise eelduseks. Lisaks palutakse hinnata Pärnu maastikukaitseala ning 

metsa vääriselupaikade aladel kogujateede ja kergliiklusteede rajamist, arvestades Via Baltica 

laienduse võimalikku ulatust. 

Vastavalt maakonnaplaneeringu aluseks oleva planeerimisseaduse (vastu võetud 13.11.2002, 

kehtetu alates 01.07.2015) § 7 lg 3 punkti 11 alusel on maakonnaplaneeringu ülesandeks muuhulgas 

kaitsealade ja nende kasutamistingimuste arvestamine planeeringus, vajaduse korral ettepanekute 

tegemine kasutamistingimuste täpsustamiseks, uute kaitsealade loomiseks või kaitserežiimi 

lõpetamiseks.  

Maakonnaplaneering saab vaid teha ettepaneku Pärnu maastikukaitseala Metsniku sihtkaitsevööndi 

kasutamistingimuste täpsustamiseks ja/või kaitserežiimi lõpetamiseks.   

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrusele nr 159 Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskiri on 

Pärnu maastikukaitseala kaitse-eesmärk kaitsta: 

• Pärnu rohelise vööndi metsamaastikku, sealseid metsakooslusi ja liikide elupaiku;  

• elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: metsastunud 
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luited (2180)3, luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (9010*), 

rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*); 

• liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas 

ning kes on ühtlasi II ja III kaitsekategooria liigid. Kaitstavateks III kategooria liikideks on 

herilaseviu (Pernis apivorus), laanepüü (Bonasa bonasia), händkakk (Strix uralensis), öösorr 

(Caprimulgus europaeus), hallpea-rähn (Picus canus), musträhn (Dryocopus martius), 

nõmmelõoke (Lullula arborea), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva) ja punaselg-õgija (Lanius 

collurio); 

• III kaitsekategooria liike nagu suur käopõll (Listera ovata), laialehine neiuvaip (Epipactis 

helleborine), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) ja harilik ungrukold (Huperzia 

selago).  

Pärnu maastikukaitseala Metsniku sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on kaitstavate liikide 

elupaikade ja kasvukohtade ning metsakoosluste säilitamine ja nende veerežiimi taastamine 

ning ökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina. 

Kaitsealal on keelatud: 

1) majandustegevus; 

2) loodusvarade kasutamine; 

3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tee ja tehnovõrgu rajatiste 

rajamine ning tootmisotstarbeta ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks ning nende ehitiste 

hooldustööd; 

4) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd. 

Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud: 

1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet; 

2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid; 

3) väljastada metsamajandamiskava; 

4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut; 

5) anda nõusolekut väikeehitiste ehitamiseks; 

6) anda projekteerimistingimusi; 

7) anda ehitusluba; 

8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee-

erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut väikeehitiste ehitamiseks. 

Pärnu maastikukaitsealal on ka kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021.  

Pärnu maastikukaitseala kuulub ühtlasi ka Natura 2000 võrgustikku – tegemist on Pärnu 

loodusalaga, kus I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), vanad 

loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) 
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(vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 

võrgustiku alade nimekiri“).  

Metsniku sihtkaitsevööndi alal on väga mitmed vääriselupaigad.  

Keskkonnaametile ja Keskkonnaministeeriumile on 2014. aastal esitatud Rita Elma Treiali poolt 

koostatud ettepanek, milles palutakse muuta Metsniku sihtkaitsevööndis kehtivaid piiranguid selliselt, 

et seal oleks võimalik teostada hooldustöid vähemalt tormijärgselt murdunud ja rippuvatest puudest 

tingitud ohu kõrvaldamiseks. Selle alusel on Keskkonnaamet 09.02.2015 palunud Pärnu 

maastikukaitseala välispiirid ja vööndite piiride kaardikihid lisada Keskkonnaregistri projekteeritavate 

kaitsealade andmebaasi, sest Keskkonnaamet vastavalt looduskaitseseaduse § 8 lõikele 3 algatab 

loodusobjekti kaitsekorra muutmise põhjendatuse ja kavandatud piirangute otstarbekuse ekspertiisi 

koostamise. Lisaks on Tahkuranna Vallavalitsus esitanud soovi rajada alale kergliiklustee ja 

Keskkonnaamet on ettepanekud võtnud menetlusse. Selle tulemusena koostatakse kaitsekorra 

muutmise põhjendatuse ja kavandatud piirangute otstarbekuse ekspertiis ning menetlus läbib 

looduskaitseseaduse alusel sätestatud korra, mille alusel tulemused ka avalikustatakse.   

Seoses olukorraga, kus Keskkonnaamet on algatanud ekspertiisi korraldamise Pärnu 

maastikukaitseala Metsniku sihtkaitsevööndi ala kaitsekorrale ja siis vastavalt ekspertiisi tulemustele 

kas algatatakse kaitsekorra muutmine või mitte, ja kus maakonnaplaneeringuga saab teha vaid 

ettepaneku (nagu sisuliselt juba tehtud on), ei ole ka maakonnaplaneeringu raames enam otstarbekas 

teha Keskkonnaametile uut eraldi ettepanekut kaitseala kasutamistingimuste täpsustamiseks või 

kaitserežiimi lõpetamiseks. Ettepanek on juba tehtud ja Keskkonnaamet on menetluse alustanud.   
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6 MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS,  HINNANG OLULISE MÕJU 

KOHTA 

6.1 ASUKOHT JA ASUSTUS   

Pärnu maakond asub Eesti edelaosas (joonis 5). Läänes piirneb maakond Liivi lahe ja selle osa – 

Pärnu lahega, loodes on naabriks Lääne maakond, põhjas Rapla maakond, kirdes Järva maakond, 

idas Viljandi maakond ja lõunas Läti Vabariik. Pärnu maakonnas on 2 linna – Pärnu ja Sindi, üks 

vallasisene linn – Kilingi-Nõmme, 5 alevit, 8 alevikku ja 325 küla ning 17 valda. Administratiivne 

keskus on Pärnu linn, mis asub Tallinnast 129 km kaugusel.   

 

Joonis 5. Pärnu maakonna ja kohalike omavalitsuste paiknemine (http://www.stat.ee/ppe-

parnu-maakond, 07.03.2016) 

Pärnu maakond on territooriumi poolest Eesti suurim maakond ning rahvaarvult Eesti neljas maakond. 

Pärnu maakonna rahvaarv on 82 349 inimest, pindala 4 806,68 km2 (asustustihedus 17,1 elanikku 

km2 kohta) (Statistikaamet, 07.03.2016). Pärnu maakonna rahvastiku paiknemist iseloomustab joonis 

6. 



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne   

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

69/ 155 

 

 

Joonis 6. Pärnu maakonna rahvastiku paiknemine, 31.12.2011 (Statistikaamet, 07.03.2016) 

 

 

Joonis 7. Pärnu maakonna rahvaarv, 1. jaanuar 2005-2015 (Statistikaamet, 07.03.2016)  

Pärnu maakonna rahvaarv kahaneb (seda ilmestab joonis 7), asustustihedus väheneb. Elanikkonna 

üldine vähenemine toob kaasa pakutavate teenuste vähenemise, mis halvendab sotsiaalset 

elukeskkonda ning vähendab tööjõu kättesaadavust vähendades ka huvi majanduslikuks arenguks 

piirkonnas. Ääremaade omavalitsuste tühjenemine elanikest vaesestab ka asustusstruktuuri. 
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Pärnu maakonnas toimub ja on toimunud ka teatud rahvastiku ümberpaiknemine maakonna sees – 

Pärnu linna valglinnastumine on viinud selleni, et Pärnu linna ümbritsevad omavalitsused on elanike 

arvult kasvanud, samas Pärnu linna ja muu maapiirkonna elanike arv on kahanenud.  

Pärnu maakonna asustuse suunamisel lähtutakse põhimõtetest, et hajaasustuses säiliks 

hajastruktuur ning olemasolevates linnalise struktuuriga keskustes rakendatakse kompaktsuse 

printsiipi.  

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ seab eesmärgiks luua eeldused elatavuse tagamiseks igas 

paigas ja kogu riigi territooriumil. Asustusstruktuur on otseselt sõltuv rahvastikuprotsessidest (elanike 

arvust), aga ka mõjutab neid – soodne elukeskkond väldib väljarännet regioonist ja võib mõjuda 

positiivselt sündivusele.  

Asustuse eripära säilitamise ja regioonide konkurentsivõime parandamise kaudu saab soodustada 

keskkonna mitmekesisuse säilimist. Konkurentsivõime säilitamine on seotud paljus transpordivõrgu 

arenguga (kiire ja toimiva transpordiühendusega) ja laiemalt kogu taristu arenguga. (Üleriigiline 

planeering „Eesti 2030+“) 

Inimeste elamisvõimalused tuleb tagada ka kahaneva ja vananeva rahvastiku tingimustes. Asustuse 

suunamine on maakonnaplaneeringu üheks peamiseks ülesandeks. Üleriigiline planeering „Eesti 

2030+“ sätestab, et väheneva rahvastiku tõttu tuleb arengu ja transpordikorralduse edendamine 

muuta toimepiirkondade keskseks, mis aitab suurendada tööealiste elanike tegutsemise tõhusust. 

Eesmärk ei ole sundida inimesi rohkem liikuma, vaid muuta nende liikumine ökonoomsemaks ja 

kestlikumaks (nt vahetada autod ühissõidukite vastu). 

6.1.1 Keskuste võrgustik ja asustuse hierarhia 

Keskuste võrgustik on vajalik igapäevaste teenuste kättesaadavuse tagamiseks ja transpordi 

sõlmpunktidena ligipääsu tagamiseks teiste keskuste töökohtade, haridusasutuste ja teenuste osas.  

Maakonnaplaneeringute koostamise ajal telliti keskuste määramiseks Siseministeeriumi poolt töö 

„Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste 

käsitlemisest maakonnaplaneeringutes”, koostas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute 

keskus RAKE (edaspidi ka lihtsalt RAKE uuring). 

Pärnu maakonna keskuste määramisel võeti aluseks Statistikaameti poolt 2014. a koostatud raport 

„Toimepiirkondade määramine“, RAKE uuring ning koostatav Pärnu maakonna ruumilise arengu 

analüüs. Keskuste määramisel arvestati olemasolevat asustusstruktuuri, rahvastikuprognoosi, 

haridusvõrgu analüüsi ja keskuste ajaloolis-kultuurilist tausta. Keskuste määramisel lähtuti elanike 

arvust vastava tasandi keskuse teenindusalas. Lisaks vaadeldi teenuste kättesaadavuse kaugust ning 

aega ühistransporti kasutades.  

Pärnu maakonna asustuse hierarhia on toodud joonisel 8.  
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Joonis 8. Pärnu maakonna asustuse hierarhia 

Pärnumaa eripäraks Eestis on suur ja küllaltki hõredalt asustatud territoorium (pikad vahemaad), mille 

elanike arv on tugevasti mõjutatud sesoonsusest. Mõnedes asulates ja maapiirkondades elanike arv 

mitmekordistub suvekuudel, mistõttu on avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet, vaba aja 

veetmise ja liikumisvõimaluste olemasolu erilise tähelepanu all. Hooajalisus võimendab eriti kahte 

rannikul paiknevat keskust – Tõstamaad ja Häädemeestet. Lisaks Tõstamaale ja Häädemeestele on 

Pärnu maakonna planeeringuga märgitud suvituskeskusteks ka Varbla ja loomulikult Pärnu linn.  

Maakonnaplaneeringuga on asustuse ja teenuste kättesaadavuse kriteeriumite alusel asustuse 

hierarhia määramine põhjendatud ja arusaadav.  

6.1.2 Toimepiirkonnad 

Toimepiirkond on keskus-tagamaa süsteem, mis koosneb toimepiirkonna keskusest ja sellega 

funktsionaalselt seotud kohalikest keskustest ja nende tagamaal asuvatest paikkondadest, mille 

elanike jaoks on antud keskused peamiseks igapäevase ja perioodilise liikumise sihtkohaks. 

Maakonnatasandi toimepiirkond (Pärnu maakond) on funktsionaalne piirkond, kust on võimalik 

jõuda tööle, kooli, igapäevateenusteni 30 minutiga. Maakonnatasandi tugi-toimepiirkond on 

väiksem funktsionaalne piirkond, mille roll on toetada maakonnakeskusi, pakkudes töökohti, haridust 

ja muid põhiteenuseid. Tugi-toimepiirkonna keskuseks on piirkondlik keskus, mille ülesanne on 

toetada maakondliku toimepiikonna keskust, kui see oma väiksuse või suurte vahemaade tõttu ei 

suuda üksi pakkuda kõigile maakonna elanikele maakondliku keskuse teenuseid.  

Toimepiirkond moodustub keskuslinnast Pärnust ja selle tagamaast. Toimepiirkonna toimimist 

toetavad kaks tugi-toimepiirkonda keskustega Vändras ja Kilingi-Nõmmes.  

Pärnu maakonna planeeringus on välja toodud Pärnumaa toimepiirkonna jaotus vöönditeks ja ka 

toimepiirkonnad äärealadel, mis on seotud naabermaakondadega. Maakonnaplaneeringus pakutakse 

Maakondlik keskus; IV tasandi teenuskeskus

Pärnu linn

Piirkondlikud keskused; III tasandi teenuskeskused

Vändra, Pärnu-Jaagupi, Tõstamaa, 

Kilingi-Nõmme (kaksikkeskusena koos Tihemetsaga), Häädemeeste

Kohalikud keskused; II tasandi teenuskeskused

Varbla, Koonga, Audru, Sauga, Are, Tootsi, Tori, Sindi, Paikuse, Uulu, Surju, 
Kihnu

Lähikeskused; I tasandi teenuskeskused

Lindi, Jõõpre, Lavassaare, Lõpe, Suigu, Jõesuu, Selja, Võiste, Kabli, Tali, Tihemetsa 
(mis toimib Kilingi-Nõmme kaksikkeskusena väiksema keskusena), Vahenurme, Libatse, 

Kergu (koos Kaismaga)
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välja lahendused teenuste kättesaadavuse tagamiseks erinevates vööndites (sh linna lähivöönd, 

siirdevöönd, ääreala) ning tuuakse välja, mida nende alade arendamisel tuleks silmas pidada. Need 

tegevused aitavad tagada piisaval tasemel teenuste kättesaadavuse kogu maakonnas, sh on 

tähelepanu pööratud hõredamalt asustatud piirkondadele. Välja on toodud ka üldplaneeringute 

koostamiseks vajalikud tähelepanekud.  

Maakonnaplaneeringus on toimepiirkondade määramisel ja alade arendamisel arvestatud Pärnu 

maakonna eripäraga ning on leitud, et oluline on hoida ja tugevdada piirkondlike keskuste rolli.  

6.1.3 Ettevõtlus- ja tootmisalad  

Majanduskeskkonna arendamine on vajalik töökohtade säilitamisel ja loomisel. Pärnu maakonna 

olulisemad tööandjad on tööstusettevõtted. Ruumiliselt paiknevad maakondliku tähtsusega ettevõtlus- 

ja tootmisalad Pärnu linnas ja linna lähiümbruses ning tugi-toimepiirkonna keskustes (Vändra ja 

Kilingi-Nõmme) või nende lähiümbruses. Traditsiooniliselt on maakonna mastaabis tugevaks 

tööstuskeskuseks olnud Sindi linn. Regionaalpoliitilisest aspektist on tähtis tootmisalade 

väljaarendamine ka väljaspool nn Suur-Pärnut – Vändras, Kilingi-Nõmmes, Tõstamaal, Häädemeestel 

ja Pärnu-Jaagupis. 

Uusi ettevõtlus- ja tootmisalasid kavandatakse Pärnu linna põhjapiirile (Loode-Pärnu tööstusala) ja 

selle naabrusesse Sauga alevikus (Sauga tööstusala), samuti Paikuse alevisse (Rukkilille tööstusala). 

Tahkuranna vallas Uulu külas kavandatakse Uulu tootmisala laiendamist.  

Lisaks tööstusaladele on olulised turismi- ja puhkemajandusega seotud piirkonnad ning 

maamajanduse osas on suur potentsiaal maapiirkondadel.  

Maakonnaplaneeringus on välja toodud üldised soovitused ettevõtluse arendamiseks. Uute 

ettevõtlus- ja tootmisalade planeerimisel ja kavandamisel on muuhulgas silmas peetud Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekut, et otstarbekas on tööstusalasid planeerida 

elamupiirkondade lähedusse, mis arvestaks piirkondade tasakaalustatud arengu ja säästva ning 

keskkonnahoidliku elutegevusega.  

Maakonnaplaneeringu eskiislahenduses olid ebakõlad mõnede ettevõtlusalade ja rohelise võrgustiku 

koridoride osas (ettevõtlusala lõikas rohekoridori), mistõttu maakonnaplaneeringu põhilahendisse viidi 

sisse osalised muudatused, et roheline võrgustik ja ettevõtlusalad saaksid omavahel tõrgeteta 

toimida. Joonisel 9 on toodud skeem, mis näitab ära ettevõtlusalade paiknemist kaitstavate alade ja 

rohelise võrgustiku suhtes.  

Ettevõtlus- ja tootmisalade arendamisel ning loomisel tuleb suur rõhku panna säästvale 

keskkonnahoiule. Ettevõtluse ja tootmise suurimaks mõjuks on üldjuhul mõju inimese tervisele – 

müra, õhusaaste, vibratsioon. Alad võivad mõjutada vee ja õhu kvaliteeti, sh avaldada mõju kliimale.  
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Joonis 9. Pärnu maakonna ettevõtlusalade paiknemine rohelise võrgustiku ja kaitstavate alade 

suhtes  

Tootmisalad on ühed tööstusmüra tekitajad. Ettevõtluses ja tootmisaladel tuleb arvestada, et uute 

alade loomisel või olemasolevate alade laiendamisel ei tekitata ülenormatiivset mürataset 

naaberaladele. Uute alade planeerimisel tuleb tagada, et naaberaladel ei ületataks kehtivaid müra 

normväärtusi. Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja 

nende hoonete välisterritooriumil ning mürataseme mõõtmise meetodid on sätestatud sotsiaalministri 

määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja 

mürataseme mõõtmise meetodid“. Ettevõtlus- ja tööstusaladega kaasnevad olulised 

keskkonnahäiringud peavad jääma vastavalt reserveeritud ala piiresse. Olemasolevate ettevõtlus- ja 

tööstusalade laiendamisel ning uute kavandamisel hinnatakse eelnevalt tegevusega kaasnevaid 
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keskkonnamõjusid (n müra, välisõhusaaste, lõhn, valgus- ja veereostus, jäätmeteke, liikluskoormus 

jms). 

Tootmisalad on ühed põhilised jäätmetekke allikad. Jäätmeseadus sätestab  jäätmehoolduse 

korralduse, nõuded jäätmete tekke ning jäätmetest tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks, 

sealhulgas meetmed loodusvarade kasutamise tõhususe suurendamiseks ja sellise kasutamise 

ebasoodsa mõju piiramiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest. 

Ettevõtlus ja tootmine on olulise mõjuga ka vee ja õhu kvaliteedile. Tööstusheite seadus määrab 

suure keskkonnaohuga tööstuslikud tegevusvaldkonnad, sätestab nõuded nendes tegutsemiseks ja 

vastutuse nõuete täitmata jätmise eest ning riikliku järelevalve korralduse. Seaduse eesmärk on 

saavutada keskkonna kui terviku kaitse kõrge tase, minimeerides saasteainete heite õhku, vette ja 

pinnasesse ning jäätmetekke, et vältida ebasoodsat mõju keskkonnale. 

Tootmisalade laienemisel tuleb eraldi hinnata konkreetse asukoha keskkonnatingimusi, et vältida 

negatiivset mõju looduskeskkonnale ja sotsiaal-majanduslikule olukorrale (sh inimese tervisele, varale 

jms).  

Igasugune ettevõtlus ja tootmine peab võimalikult palju vältima saastamist. Saastamine on heite 

väljutamine nii, et see põhjustab keskkonnaohu või keskkonnariski (keskkonnaseadustiku üldosa 

seadus). Saastamine on inimtegevusest tulenev ainete, vibratsiooni, soojuse või müra otsene või 

kaudne väljutamine välisõhku, vette või pinnasesse, mis võib kaasa tuua vähendamist vajava mõju 

keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile (tööstusheite seadus). 

6.1.4 Teenused  

Maakonnaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ 2008-2015 (edaspidi SI teemaplaneering) 

eesmärgiks oli analüüsida põhjalikult igapäevaste teenuste kättesaadavust maakonna tasandil ning 

kavandada meetmed nende teenuste edasise kättesaadavuse tagamiseks.  

Teenuskeskuste võrgustiku arendamisel tuleb silmas pidada elanikkonna prognoositavat vähenemist 

ja vananemist. Maakonnaplaneeringuga nähakse ette soovituslikud teenused erinevate tasandite 

keskustes, et säilitada erinevate tasandikeskuste roll ning sidustada need paremini järgmise tasandi 

keskusega. Maakonnaplaneeringuga antakse samuti ettepanekud teenuste kättesaadavuse 

tagamiseks.  

Planeeringus toodud teenuste liigitus keskuse tasandi järgi on soovituslik ja näitab optimaalset 

teenuste hulka vastava tasandi keskuse ning selle tagamaa toimimiseks. Aluseks on võetud RAKE 

uuring era ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste 

käsitlemisest maakonnaplaneeringutes.  

Maakonnaplaneeringuga on teenused erinevate tasemete keskustes põhjalikult analüüsitud ja 

ettepanekud arvestavad elanikkonna prognoositavat vähenemist ja vajalike teenuste kättesaadavust.  
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6.1.5 Asustuse suunamine 

Asustuse suunamise eesmärgiks on olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekülgse ja 

valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine, elukeskkonna kvaliteedi 

säilitamine ja parandamine. Pärnu maakonna planeeringus keskendutakse olemasolevate väärtuste 

(kohapealne konkurentsivõimeline ettevõtlus, teadvustatud identiteet, ajalooline hoonestus, 

loodusväärtused) säilitamisele ja kohapealse ressursi kasutamisele. Tulenevalt vältimatutest 

rahvastikumuutustest väheneb elanike arv paljudes maa-asulates ja väikelinnades ka lähitulevikus, 

millest tingituna kahaneb sealsete teenuste maht.  

Maakonnaplaneering seab eesmärgiks ühtsema asustuse suunamise üldplaneeringute kaudu. 

Maakonnaplaneeringuga sätestatakse asustuse suunamise üldised põhimõtted ning antakse etapilise 

arengu üldpõhimõtted maakasutuse suunamiseks üldplaneeringus.  

Asustuse suunamine on maakonnaplaneeringu üks ülesandeid ja tegemist on kahaneva rahvastiku 

tingimustes väga olulise teemaga. Asustuse suunamise üldistes põhimõtetes on muuhulgas toodud:  

tuleb säilitada väljakujunenud asustusstruktuur, tagada elamisvõimalused kogu maakonnas ja neid 

parendada; hoida linnade ja teiste asulate kompaktsust, arendada neid eelkõige sisestruktuure 

tihendades ja kasutusest välja jäänud maid ning hooneid uuesti kasutusele võttes; eelisarendada 

olemasoleva asustuse, teede ja raudteede, ühistranspordiliinide ja tehnovõrkude vahetus läheduses 

paiknevaid alasid; teenuste ja ühistranspordi kättesaadavus tagada võimalikult kodulähedastes 

asulates; kahanevates asulates selgitada välja lagunenud tootmishooned ja elamud; tühjaks jäänud 

ohtlikud hooned lammutada. 

Pärnumaa kasutusest väljajäänud ja alakasutatud hoonete välja selgitamise ja kaardistamisega 

tegeleb magistritöö raames Siim Reinla. Seisuga 19.03.2016 on nimetatud tudeng objektid fikseerinud 

ja kaardistanud ning tema kaardikihtide andmete alusel on koostatud alakasutatud hoonetest 

illustreeriv joonis 10 (kus hinnanguta hooned tähendavad sisuliselt, et need on hinnanguliselt 

lammutamise ja säilitamise vahepealsed hooned).  

Asustuse suunamise põhimõtetes on arvestatud kavandatud joonobjektidest tulenevate mõjudega. 

Maakonnaplaneeringuga on asustuse suunamise üldised põhimõtted põhjendatud ja arusaadavad 

ning nende koostamisel on arvestatud maakonna rahvaarvu üleüldist kahanemist. Seoses olukorraga, 

kus rahvaarv kahaneb, ei ole otstarbekas ulatuslikke uusi asustusalasid planeerida.  

Elamualade planeerimisel tuleb arvestada teedelt ja tööstusaladelt tulenevate negatiivsete mõjudega 

(näiteks müra, tolm, heitgaasid jms). Kuivõrd vaiksete alade määratlemine tuleks teha kohaliku 

omavalitsuse kavade ja/või planeeringute raames (vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 87 

„Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule 

esitatavad miinimumnõuded)  saab siiski väita, et Pärnu maakonnas leidub vaikseid piirkondi nii maal 

kui ka tiheasustusega aladel. Pärnu maakonna vaiksed alad on seotud eelkõige riiklike kaitsealadega. 

Vaikseid piirkondi tuleb säilitada, kaitsta ja kavandada mürataseme suurenemise vältimiseks 

vajalikke meetmed. 
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Joonis 10. Pärnumaa alakasutatud ja mahajäetud hooned (info Siim Reinla magistritöö 

kaardikihtidelt, seisuga 19.03.2016) 

Linnalise asustusega alad Pärnu maakonna planeeringus hõlmavad nii elamuala, äri- ja tootmisala, 

kui linnasisese puhkeala, mis moodustavad kompaktse terviku. Maakonnaplaneeringus on need 

kavandatud eelisarendatavateks aladeks, mis on elanike, töökohtade ja ka teenuste peamisteks 

koondumiskohtadeks ka rahvastiku kahenemise tingimustes. Maakonnaplaneeringus on määratud 

tiheasustusega paikkonnad, kus elab 500 elanikku ning hoonete vahekaugus on alla 200 m. 

Maakonnaplaneeringus näidatud linnalise asustusega alad ei ühti üldplaneeringutes määratud 

kompaktse hoonestusega alade ja tiheasustusaladega. 

Linnalise asustusega alad maakonnas on: Pärnu linn, Kilingi-Nõmme linn, Sindi linn, Vändra alev, 

Pärnu-Jaagupi alev, Paikuse alev, Tootsi alev, Sauga alevik, Audru alevik, Võiste alevik, 

Häädemeeste alevik, Uulu küla keskus ja Tõstamaa alevik.  
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Maakonnaplaneeringuga määratakse tingimused linnalise asustusega ala arendamiseks ja 

üldplaneeringu koostamiseks.  

Maalist piirkonda iseloomustab valdavalt hajus asustusmuster, kus esineb väiksemaid kompaktse 

iseloomuga asustusalasid – enamus Pärnumaast. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse tingimused maaliste piirkondade arendamiseks ja 

üldplaneeringute koostamiseks.  

 

6.2 TEHNILINE TARISTU 

Pärnu maakonna planeering määratleb maakondliku tähtsusega tehnilise taristu põhimõttelised 

asukohad. Käsitletud on maakonna ruumilise arengu seisukohalt olulise  tähtsusega teedevõrk 

(maanteed, raudteed, kergliiklusteed), lennuväljad, sadamad, elektrivõrk, tuulikuparkide 

arenduspiirkonnad, maagaasitrass ning keskkonnakaitseline taristu (jäätmekäitlus, ühisveevärk ja -

kanalisatsioon).  

Transpordi korraldus peab arvestama toimepiirkondi ja olema tööl käiva inimese vajaduste 

rahuldamise keskne ning tagama sealjuures ettevõtluse püsimise ja arendamise võimalused ning 

Eesti ühendamise välismaailmaga (Via Baltica, Rail Baltic). 

Pärnu maakonna planeeringu lahenduses on kajastatud varasemalt kehtestatud või paralleelselt 

koostamisel olevate maakonnatasandi planeeringutega kavandatavad tehnilise taristu objektid, mille 

osas täiendavat menetlust ega arutelu ei avata ning seetõttu ei hinnata uuesti ka nende mõjusid 

(käesolevas KSH-s ei hinnata mõjusid juba eelnevalt või praegu koostatavatele 

planeeringutele/projektidele, sest nende mõjud on juba hinnatud või nende mõjude hindamine on töös 

teiste tööde raames). Sellised varem koostatud ja kehtestatud maakonnatasandi planeeringud on 

järgmised:  

• Pärnu maakonna planeeringut täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – 

Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0“ (edaspidi/tekstis: Via 

Baltica teemaplaneering). 

• Pärnu maakonna planeeringut täpsustav tuuleenergeetika teemaplaneering (edaspidi: 

tuuleenergeetika teemaplaneering). 

• Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 

330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine Pärnu maakonnas“ (edaspidi: K-Nõmme – 

Läti 330 kV õhuliini planeering). 

• Maakonnaplaneeringus „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ Pärnu 

maakonnas (edaspidi: Rail Balticu planeering) (koostamisel). 

• Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 110/330V elektriliini 

trassi asukoha määramine“ (edaspidi: H-L-S 110/330kV õhuliini planeering) (koostamisel).  

• Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering (edaspidi: Pärnumaa 

mereplaneering) (koostamisel). 
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Pärnu maakonna ühistranspordivõrgu arendamisel ja ehitamisel tuleks lähtuda põhimõtetest, et 

see pakuks sagedast, kiiret ja usaldusväärset ühendust elu- ja töökohtade, haridus-, kultuuri- ja 

teenindusasutuste vahel. Töökohtade ja koolide kättesaadavuse tagamiseks on tähtis kiirete 

bussiühenduste loomine maakonnakeskuse ja piirkondlike keskuste vahel. Kesksel kohal 

ühistranspordivõrgu arendamisel on erinevaid transpordiliike ühendavate terminalide ühenduse 

loomine. Sellele on maakonnaplaneeringus tähelepanu pööratud ja selle arendamist peetakse 

vajalikuks (eriti arvestades perspektiivset Rail Balticu peatust).  

Maakonnaplaneeringuga on erinevate keskuste vahelisele sidususele määratud vajalikud edasised 

tegevused, mis arvestavad asustusstruktuuri ja keskuste võrgustikku ning erinevate piirkondade 

elanike liikumisvajadusi.    

Maakonnaplaneeringuga on määratud tingimused liikumisvajaduste ja ühistranspordi arendamiseks.  

6.2.1 Maanteetransport 

Riigiteede ülesanne on tagada inimeste ja kaupade liikumine, ühendades Eesti erinevaid piirkondi ja 

tagades juurdepääsu kõikidele Eesti linnadele ja valdadele ja olulisematele sihtkohtadele (näiteks 

sadamad). Riigiteede korrashoiu eest vastutab Maanteeamet. Riigiteed liigitatakse: põhimaanteed, 

tugimaanteed, kõrvalmaanteed, ühendusteed, riigi jäätee ning muu riigitee. Vabariigi Valitsuse 

16.10.2013. a korraldusega nr 448 vastu võetud „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-2020“ 

selgitab riigimaanteedega seonduvad konkreetsed tegevused ja vahendid.   

Autotransport on pidevalt suurenenud ja ühistransport viimastel aastatel pidevalt vähenenud. Sellel on 

mitmeid põhjusi – autokasutuse kättesaadavuse paranemine seoses elatustaseme tõusuga; 

hajaasustus, kus ei ole otstarbekas pakkuda autokasutuse mugavusega võrreldavat 

ühistransporditeenust; muudatused rahvastiku paiknemises ja maakasutuses, millega ei ole 

ühistranspordisüsteemi suudetud piisavalt kohandada; olemasoleva ühistranspordi kvaliteet, mis tihti 

ei vasta inimeste ootustele ka piirkondades, kus seda on võimalik kuluefektiivselt pakkuda.  

Maanteetransport on peamine peenosakeste ja müra allikas ning looduskeskkonna killustamise 

põhjustaja. Transpordisektori kasvuhoonegaaside heitest moodustab maanteetranspordi osa 94%, 

seejuures moodustab sõiduautodest pärinev kasvuhoonegaasi heide 67% (Transpordi arengukava 

2014-2020). Seega on just maanteetranspordi keskkonnamõjude vähendamises suurim potentsiaal 

Euroopa ühise kliimapoliitika eesmärkide täitmiseks ning negatiivse mõju vähendamiseks inimeste 

tervisele ja looduskeskkonnale. „Riigimaanteede teehoiukava 2014-2020“ raames on määratud 

konkreetsed tegevused keskkonnamüra ja tekkiva tolmu vähendamise osas.  

Eesti on üle võtnud Euroopa keskkonnamüra direktiiviga 2002/49/EC seatud välisõhus leviva müra 

vähendamise eesmärgid ja kohustused ning siseriiklikult kehtestanud need välisõhu kaitse seaduses. 

Maanteeameti poolt on 2013. a koostatud „Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava 

maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas 2014-2018“. Tegevuskava 

koostamise ning tegevuste kavandamise põhiliseks aluseks maanteede strateegilise mürakaardi 2012 

kõrval on võetud Maanteeameti riigimaanteede teehoiukava eelnõu aastateks 2014-2020, millega on 
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määratud ressursid välisõhus leviva müra vähendamiseks 2014. aastal üks miljon eurot ning perioodil 

2015-2020 kaks miljonit eurot aastas.  

Nimetatud tegevuskavaga on hõlmatud ka Pärnu maakonnas olev Tallinn-Pärnu-Ikla (põhimaantee nr 

4) 111,431 – 137,3 km maanteelõik. Nimetatud maanteelõik saab alguse Are alevikus Are-Suigu tee 

(kõrvalmaantee nr 19203) lõikumisel Tallinn-Pärnu-Ikla maanteega ning lõpeb Tahkuranna vallas 

Reiu külas. Nimetatud teelõik asub terves ulatuses Pärnu maakonnas ning jääb nelja omavalitsuse 

territooriumile: Are vald, Sauga vald, Pärnu linn ja Tahkuranna vald. Eelnimetatud maanteelõiguga 

piirnevatest aladest on suurema asustusega Are ja Sauga alevik ning Pärnu linn. Selles 

maanteelõigus mõõdetud müratasemete andmetele tuginedes on loetud kõik piirtasemeületused 

parandamist vajavateks olukordadeks. Leevendavateks meetmeteks on pakutud müratõkkeid ja 

piirkiiruse alandamist. Nimetatud tegevuskavas on ka parandamist vajavad olukorrad näidatud 

prioriteetsuse järjekorras.  

Liikluse planeerimine ja suunamine on vajalik selliselt, et oleks välditud konfliktid loodusega. 

Liikumisvõimalused mõjutavad oluliselt inimeste elukvaliteeti, mistõttu transpordisüsteem peab 

võimaldama ohutut ja keskkonnasäästlikku liikumisvõimalust kõigile inimestele. 

Pärnumaa teedevõrk on tihe ja tähtis on tagada teede hea kasutatavus. Olulisemad ühendusteed 

Eesti teiste piirkondadega ja maakonnasiseseks liikluseks on  riigi põhimaanteed Tallinn-Pärnu-Ikla, 

Pärnu-Paide-Rakvere, Pärnu-Viljandi-Tartu, Uulu-Valga ja Lääne-Eesti suunaline riigi tugimaantee 

Pärnu-Lihula. Samuti Põhja-Pärnumaa suur ümbersõit, mis on ka Kesk-Eesti kiirem ühendus Lääne-

Eesti ja saartega. Suurt tähtsust omavad Vändra-Viljandi maantee ja läänerannikul kulgev Pärnu-

Tõstamaa-Nurmsi maantee. Rahvusvahelise tähtsusega teedevõrgu arendused maakonnas on 

seotud maakonna ühendustega Tallinna ja Riia suunas ning Rakvere-Peterburi suunas. Maakonda 

läbiv Tallinn-Pärnu-Ikla maantee on Tallinnast Varssavini kulgeva automagistraali Via Baltica osa. 

Maakonnasiseste ühenduste seisukohalt on tähtsad kõik väiksemad riigimaanteed, mis tagavad 

elanike ja ettevõtjate igapäevased liikumisvajadused. 

Vastavalt Pärnu maakonna planeeringule on maakondlikult olulised teedevõrgu arendused seotud 

asulate omavaheliste ühenduste parandamisega ning maanteede rekonstrueerimisega parema 

läbilaskvuse võimaluste ja turvalisuse tagamiseks. Ettevõtlusvõimaluste, ennekõike maaettevõtluse 

seisukohast on oluline tagada kruusateede sõidetavus ja osade teede viimine mustkatte alla. 

Olemasolevad teed vajavad jooksvalt seisukorra parandamist.  

Pärnumaa omapäraks on jääteede kasutamine (talvel, piisava jää paksuse ajal) Laost (Munalaiust) 

Kihnu ja Manija saartele. 

Pärnu maakonnas paiknevad riigimaanteed, maanteede ja rohelise võrgustiku konfliktkohad ning 

maakonnaplaneeringuga planeeritavad teedega seotud tegevused on esitatud joonisel 11.  
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Joonis 11. Pärnu maakonna maanteed ja planeeritavad tegevused  

Uueks maanteeks maakonnaplaneeringu mõistes on riigi põhimaantee nr 4 ehk Via Baltica 

ümberehitamine esimese klassi maanteeks Rapla maakonna piirist kuni ristumiseni Valga-Uulu 

maanteega ning Via Baltica Pärnu suur ümbersõit, millega seondub Sindi ja Paikuse piiril uue silla 

rajamine üle Pärnu jõe. Samuti tulenevad Rail Balticu rajamisest teedevõrgu muudatused, sh teede 

eritasandilised ristumised raudteega, mis lahendatakse raudtee väljaehitamise ajal. Uus maantee on 

kavandatud ka seoses Tootsi tuulikupargi rajamisega. Rohkem uusi maanteid 

maakonnaplaneeringuga ei kavandata. Pärnu linna lähiümbruse liiklusskeemi optimeerimiseks, 

kesklinna ja rannapiirkonna juurdepääsetavuse parandamiseks, kesklinna ruumilise kvaliteedi ja 
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sidususe tõstmiseks, Pärnu linna sisese kergliikluse ja ühistranspordi kasutatavuse edendamiseks on 

maakonnaplaneeringus leitud, et oleks vajalik kavandada uus Pärnu kesklinna suunduv sild Raba 

tänava sihil ja jalakäijate sild A.H. Tammsaare pst sihil. Igale uuele teele või sillale koostatakse 

eraldi projektid, mille täpsemaid mõjusid keskkonnale hinnatakse vastava projekti raames. 

Maakonnaplaneeringu tase ei anna piisavalt infot hindamaks uute teede või sildade ehitamise või 

rajamise mõjusid ja võimalusi.  

Pärnu maakonna planeeringuga on lähtuvalt liiklussagedusest maanteel välja toodud teede lõigud, 

mis on vajalik esimeses etapis välja ehitada ning muud maanteed, mille seisund vajab parandamist 

(rekonstrueerimist, taastusremonti, kruusateede viimine mustkatte alla, kruusateede 

rekonstrueerimine). Lisaks on maakonnaplaneeringus ära märgitud maanteed, mis tuleks üle anda 

riigile (Maanteeametile) ja samuti riigimaantee, mis läheks kohalikule omavalitsusele.  

Riigile üleantavad teedelõigud on seotud kas suure avaliku huvi ja kasutatavusega - mitme valla 

kasutuses (sh bussiliikluseks läbi mitme valla) või on tegemist riigiteid ühendava osaga vms 

põhjendatud juhtudel. Samuti on toodud välja riigiteid, mille liikluskoormus on väike ja mis on 

olemuslikult pigem vallatee. 

Pärnu maakonna planeeringus on välja toodud üldised tingimused maanteevõrgu arendamisel ja 

üldplaneeringute koostamisel.  

Maanteedega on seotud mitmed konfliktalad, millele tee uuendamisel, rekonstrueerimisel või muu 

tegevuse käigus tuleb tähelepanu pöörata ja konfliktid lahendada või leevendada (näiteks ökoduktid, 

kiirusepiirangud jms). Via Baltica raames on välja toodud näiteks, et looduslike olude tõttu tuleb 

tarastada Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ääred Pärnu linna piirist kuni Häädemeesteni kaitsealadega 

piirnevatel lõikudel, v.a Tahkuranna vallas Tahkuranna külas ja Võiste alevikus tihedamalt asustatud 

aladel, kus metsloomade esinemine ja liikumine on vähetõenäoline. Maantee äärte tarastamine Pärnu 

maastikukaitseala piirkonnas, samuti Uulust lõuna suunas Uulu rannamännikute, Surju rannametsade 

ja Luitemaa kaitsealade piires võimaldab loobuda ka vajaliku külgnähtavuse tagamisest, st võimaldab 

maanteega piirnevat metsa minimaalses mahus likvideerida. 

6.2.2 Raudteetransport 

Maakonda läbib Tallinn-Pärnu raudteeliin (Joonis 12). Pärnu maakonna raudteeühendus toimib 

raudtee Pärnu - Lelle liinil, kust on võimalik edasi liikuda Viljandi või Tallinna suunas. Raudtee halva 

seisukorra ning teenuse vähese nõudluse tõttu ei oma Pärnu maakonnas raudteetransport hetkel 

märkimisväärset tähtsust ega paku konkurentsi teistele transpordiliikidele. Samuti ei toimu praktiliselt 

ka kaubavedu.  

Raudteetaristu, logistika, reisijate-, kaubaveo ja veeremi ning liiklus- ja keskkonnaohutuse arendamist 

koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös allasutustega. Raudteevaldkonda 

reguleerib Eestis raudteeseadus. 

Vastavalt üleriigilisele planeeringule „Eesti 2030+“ on raudteetransport peamine võimalus 

aegruumiliste vahemaade vähendamiseks Eestis.  



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne   

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

82/ 155 

 

Kavandatav rahvusvaheline rongiühendus Rail Balticu näol ühendab Eesti tihedamalt Kesk- ja Lääne-

Euroopaga. Lähiaastatel valmivad ehitamiseks vajalikud planeeringud ja eelprojektid määravad uue 

raudtee asukoha. Tänaseks on Eestis uuringutega jõutud sobivaima, Tallinnast Pärnu kaudu Läti 

piirini kulgeva trassi väljaselgitamiseni ja kokkuleppimiseni. Samaaegselt trassi valimisega hinnatakse 

ka keskkonnamõju.  

 

Joonis 12. Pärnu maakonda läbiv raudtee ja kavandatav Rail Baltic 

Rail Baltic on raudteeinfrastruktuuri objekt, kus paralleelselt kulgevad kaks rööpapaari laiusega 1435 

mm. Raudtee on kogu ulatuses elektrifitseeritud. Sellele on planeeritud kombineeritud kauba- ja 

reisijatevedu. Reisijateveo seisukohalt on tegemist rahvusvahelise kiire rongiühendusega, millel 

Eestis on peatused Tallinnas ja Pärnus ning perspektiivse peatuse võimalus Raplas. Projekteeritav 

maksimaalne sõidukiirus rongil on  240 km/h. Inimeste ja loomade raudteele sattumise vältimiseks on 

raudtee taraga eraldatud. Raudtee põhitrassi ristumised kõikide olulisemate avalikult kasutatavate 

teedega lahendatakse eritasandilisena. Maakasutustingimused raudtee trassikoridoris on määratud 

Rail Balticu planeeringuga.  
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Vaba läbilaskevõime ulatuses on Rail Balticu raudteed võimalik kasutada reisirongide kohalikuks 

liikluseks Tallinn–Pärnu−Riia suunal. Sellest tulenevalt on Pärnu maakonna planeeringus näidatud 

võimalikud kohaliku liikluse peatuste asukohad: Häädemeestel, Surjus, Kilksamal, Tootsis ja Kaismal. 

Peatuste konkreetse asukohavaliku ja planeerimisega on otstarbekas edasi minna pärast seda, kui on 

otsustatud Rail Balticu ehitamine. Kohaliku rongiliikluse arendamine Rail Balticul vajab eraldi 

riigipoolset otsust.  

Pärnu maakonna planeeringus on näidatud kaks Pärnu kaubajaama (logistikakeskuse) tinglikku 

asukohta: Pärnu linnas, praeguse kaubajaama piirkonnas ja Surju vallas Ilvese külas Valga-Uulu 

maantee ääres. Kaubajaama täpsema planeerimisega minnakse edasi pärast seda kui on otsustatud 

Rail Balticu ehitamine ja selle koostamisel hinnatakse eraldi ka kaubajaama ja selle asukoha 

keskkonnamõjusid.  

Kõikidele rongipeatustele peaks olema tagatud mõislik juurdepääs nii auto, rattaga kui ka jalgsi. 

Rongipeatuste korrastamisel tuleb leida lahendus sõiduautode parkimisvõimalustele. 

Maakonnaplaneeringus toodud liikumisvajaduste ja ühistranspordi arendamise tingimustes on välja 

toodud vajadus Rail Balticu Pärnu raudteejaama integreerimine Pärnu linna transpordivõrgustikku 

selliselt, et tagatud oleksid kiired ja sujuvad ühendused raudteejaama ja maakonna- ning linnaliinide 

bussiterminali ning ülejäänud linna transpordisüsteemi vahel (sh vajaduse korral täiendava ühenduse 

kavandamine tunneli näol Liivi teelt).   

6.2.3 Jalgratta- ja jalgteed 

Jalgratta- ja jalgteede ehk Pärnu maakonna planeeringuga määratud kergliiklusteede võrgustikul on 

oluline roll linnade ja linna lähivööndi töö- ja õpirände ning teenuste tarbimise toetamisel. Pärnumaa 

eripäraks on Pärnu linna ja rannikupiirkondade elanike arv ca 15 % suurenemine suveperioodil. 

Seetõttu suureneb suveperioodil kergliiklusvahendite kasutamine oluliselt.   

Maakonnaplaneeringuga on planeeritavad kergliiklusteed jaotatud nende paiknemise järgi:  

1. Pärnu linna ja linnalähiümbruses, nn Suur-Pärnu kergliiklusteede võrgustik.  

2. Lõigud riigimaanteede ääres.  

3. Via Baltica teemaplaneeringuga on kogu trassi ulatuses planeeritud jalg- ja jalgrattateede 

asukohad.  

4. Tahkuranna vallas Pärnu linna piirist kuni Posti teeni Via Balticast mere poole olemasolevast T4 

Tallinn-Pärnu-Ikla riigi põhimaatee muldkehast minimaalselt 25 m kaugusele. Tegemist on 

alternatiivse lahendusega, mille rajamise võimalikkus selgub pärast kergliiklusporojektile koostatava 

Natura hindamise läbiviimist.  

Kergliiklusteede planeerimisel on tähtis ohutuse tagamine jalakäijatele ja jalgratturitele. Ohutuse 

tagamiseks suurte maanteede ääres on jalakäijate või jalgratturite liiklus ette nähtud teest eemale 

jalg- ja jalgrattateele või kogujateele.  
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Tihedalt asustatud ja suurema kasutusega piirkondades olulisteks sihtpunktideks, mis peavad olema 

ühendatud kergliiklusteede võrguga on koolid, vaba aja veetmise kohad, kauplused, suuremad 

ettevõtted ja teenindusasutused, ametiasutused ja meditsiiniasutused. 

Pärnu maakonna planeeringus antakse üldised tingimused kergliiklusteede kavandamiseks, kus on 

juba välja toodud tingimused, millega tagatakse negatiivsete mõjude leevendamise. Iga kergliiklustee 

rajamine eeldab projekti ja sellele vähemalt keskkonnamõju eelhinnangu koostamist.  

6.2.4 Lennuväljad 

Pärnu maakonnas on Pärnu lennuväli ja Kihnu lennuväljak. Maakonnaplaneeringuga on ette 

nähtud Pärnu lennuvälja ja Kihnu lennuväljaku jätkuv toimimine ja kasutatavus. Vastavalt 

üleriigilisele planeeringule „Eesti 2030+“ peab Pärnu lennuväljalt olema võimalik pidada 

rahvusvahelist lennuühendust. Pärnu lennuväli on üleriigilise planeeringu kohaselt tähtis ka 

riigikaitseliste ülesannete täitmisel. Seetõttu peab Pärnu lennuvälja rekonstrueerimisel arvestama 

rahvusvaheliste nõuete ja regiooni potentsiaaliga.  

Lennuvälja mõjuvööndis planeeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste väljastamisel tuleb 

arvestada kehtestatud piirangutega ning planeeringud, projekteerimistingimused jms tuleb 

kooskõlastada Lennuametiga. Maakonnaplaneeringuga on antud üldised tingimused üldplaneeringute 

koostamiseks. 

6.2.5 Sadamad  

Pärnu regiooni suurimaks ja olulisimaks sadamaks on Pärnu sadam Pärnu jõe suudmes, mis hõlmab 

kauba-, kala-, jahi-, parvlaeva- ja kavandatava kruiisisadama ala. Koostatud on Pärnu maakonnaga 

piirneva mereala maakonnaplaneering (vastu võetud Pärnu maavanema 14.09.2015 korraldusega nr 

1-1/15/409 ja suunatud avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruandega) (edaspidi Pärnumaa mereplaneering) ning selle mõjusid on hinnatud keskkonnamõju 

strateegilise hindamise raames.   

Eesti üleriigiline planeering arvestab, et Pärnu sadamal võiks olla ka potentsiaal võtta vastu 

kruiisilaevu. Lisaks on maakonnas reisiparvlaevasadamad veel Munalaius, Kihnus ja Manilaius 

(Joonis 13). Reisiparvlaevasadamad on tähtsad maakonna püsiasustusega väikesaarte Kihnu ja 

Manijaga ühenduse pidamiseks. Kihnu saare ja mandri ühendusteeks on Kihnu ja Munalaiu ning 

Kihnu ja Pärnu sadamate vahelised veeteed. Manija saare ja mandri ühendusteeks on Munalaiu ja 

Manilaiu sadamate vaheline veetee.  

Pärnumaal on mitmeid väikesadamaid: Männi, Kastna, Kavaru, Merelaiu, Võidu, Lao, Peerni, Värati, 

Suaru, Sigatsuaru,  Lindi, Juheta, Liu, Doberani, Võiste, Rannametsa, Treimani sadam.  
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Joonis 13. Pärnu maakonna sadamad ja lennuväljad koos perspektiivsete piirangupindadega   

Perspektiivseteks sadamateks on: Aavenina, Paatsalu, Viibre, Jaagusääre, Varbla Puhkeküla, Matsi, 

Jaagu, Vaiste, Suurna, Uulu, Jaagupi, Treimani kalakasvatuse sadam.  
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Maakonna tasakaalustatud arengu seisukohalt on tähtis välja arendada mereäärsete väikesadamate 

toimiv võrgustik, mis võimaldab sadamate kasumlikumat majandamist.  

Sadamate arengu perspektiivi arvestav kasutusotstarve on määratud Pärnumaa mereplaneeringuga. 

Mereohutuse tagamiseks tuleks sadamate arendamisel silmas pidada, et oleks võimalik ka 

päästetöödeks kasutatavate veesõidukite vettelaskmine. 

Pärnu maakonnas on lisaks mitmeid laevatatavaid siseveekogusid, mistõttu väärivad need terviklikku 

arendamist nii puhkepotentsiaali kui Pärnu ja linna lähiümbruse liikluse võimalusi arvestades.   

Maakonnaplaneeringus on välja toodud tingimused sadamate arendamiseks ja üldplaneeringute 

koostamiseks ning paadisadamate arendamiseks siseveekogude ääres.   

Ühendus maakonna püsiasustusega väikesaarte Kihnu ja Manijaga toimub reisiparvlaevasadamate ja 

sadamate vahelise veetee kaudu aastaringselt. Kuna need väikesaared on püsiasustusega, siis 

vajavad need aastaringselt head ühendust mandriga. Vastavalt püsiasustusega väikesaarte 

seadusele peab väikesaartele olema tagatud vähemalt üks regulaarne transpordiühendus mandri või 

lähima suursaarega. 

6.2.6 Energeetika 

Energeetika on suure mõjuga nii looduskeskkonnale kui sotsiaal-majanduslikule olukorrale. Energiaga 

varustatus on majandusliku konkurentsivõime eeltingimus ja tagab igapäevaelu tõrgeteta toimimise, 

mistõttu on oluline energia varustuskindlus ja –julgeolek.  

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ kohaselt tuleb vältida soovimatut mõju kliimale, saavutada 

taastuvenergia suurem osakaal energiavarustuses, tagada energiasäästlik meetmete rakendamine ja 

energiatootmise keskkonnamõju vähendamine. Elektrivõrgu arengus soovitab üleriigiline planeering 

„Eesti 2030+“ keskenduda rohkem hajutatumale piirkondlikule energia tootmisele, parandades sellega 

üldist energiajulgeolekut ja võimaldada paremini kasutada kohalikke energeetilisi ressursse (päike, 

tuul, biokütus, biomass, maasoojus). 

Maakonnaplaneeringu lahendusse (joonis 14) on integreeritud teemaplaneeringutega määratud 

Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridor ja  Harku–Lihula–Sindi määratud 110/330 kV 

õhuliini trassikoridor. Need liinid moodustavad osa Eesti ja Läti vahelisest uuest kolmandast 330 kV 

elektriühendusest. Nimetatud teemaplaneeringutele on läbi viidud ka keskkonnamõju strateegiline 

hindamine. 

Maakonna elektrivõrgu ülitiheda varustuskindlusega piirkond jääb Pärnu kesklinna, tihepiirkonna 

moodustavad suurema osa Pärnu linna (90%) ja osa Sindi linn (30%) alast, kesktiheda piirkonna alla 

kuulub Kilingi-Nõmme linn ja suurem osa Sindi linnast, Vändra, Pärnu-Jaagupi, Paikuse alevid, 

Tõstamaa ja Häädemeeste alevik, samuti tööstuspargid ja endised majandikeskused. Maakonnale on 

valdavalt iseloomulik hajapiirkonna varustuskindluse piirkond.  

Suuremad elektritarbijad asuvad Pärnu linnas ja Pärnu ümbruse (Suur-Pärnu) valdades. Suurimad 

tarbijad on tööstusettevõtted (sh puidutööstusettevõtted), kaubanduskeskused, sanatooriumid ja 

veekeskused. 
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Joonis 14. Pärnu maakonna energeetika  

2014. a oli maakonna keskmine aastane katkestuste kogukestus ca 250 minutit kliendi kohta, mis on 

halvem kui Eesti keskmine näitaja. Tulenevalt  asustuse hajutatusest, suurtest metsaaladest ja 

tormidest tingituna jäävad riskid varustuskindlusele püsima. 

Maakonnaplaneeringuga on kavandatud uued elektriliinid ja alajaamad pingega alates 110 kV. 
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Varustuskindluse tõstmiseks on planeeritud Kõpu piirkonnaalajaama ehitamine ning Häädemeeste, 

Vändra, Tõstamaa, Savi, Muti piirkonnaalajaamade rekonstrueerimine. Lisaks on uute liitujate 

võimaliku lisandumise korral veel planeeritud uusi alajaamu, mille asukohtade valikul on lähtutud 

sellest, et hajaasustusega piirkonnas ei rajata uusi 110 kV ülempingega alajaamu olemasolevatele 

üldjuhul lähemale kui 15 km ja tiheasustuse puhul lähemale kui 3 km.  

Maakonnaplaneeringus on ära toodud üldised tingimused elektrivõrgu arendamisel ja 

üldplaneeringute koostamiseks.  

Õhuliini/kaabelliini trassi kujutatakse joonistel kui joonobjekti, aga elektriohutusest tulenevalt on 

piirangud tegutsemiseks õhuliini/kaabelliini kaitsevööndis. Kaitsevöönd on erinevaid elektripaigaldisi 

ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamiseks on kitsendatud selle ala 

kasutamisvõimalusi, kusjuures katisevööndi ulatus sõltub elektripaigaldise pingest. Õhuliini 

kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised 

vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge on:  

35 kV ja 110kV pingega liinide korral 25 meetrit (liinikoridor 50 m) 

330 kV pingega liinide korral 40 meetrit (liinikoridor 80 m) 

Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest 

kaablitest 1 m kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.  

Taastuvenergeetika valdkonnas on perspektiivne edasi arendada kohalikele ressurssidele 

baseeruvat energiatootmist, mis põhineb puidul, biomassil, tuule- ja päikseenergial. Elektri ja soojuse 

koostootmise potentsiaali on võimalik kasutada linnades ja suuremates asulates 

koostootmisjaamades, samuti puidutööstustes puidujääkide kasutamiseks. 

Tuuleenergia kasutamiseks on Pärnumaal olemas tuuleenergeetika teemaplaneering, mis jääb 

kehtima koos uue maakonnaplaneeringuga. Nimetatud teemaplaneeringule on koostatud ka 

keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tuuleenergeetika teemaplaneeringus on määratud 

tuulikuparkide võimalikud asukohad ja tuulegeneraatorite paigaldamise põhimõtted. 

Pärnumaal on Eesti keskmisest enam potentsiaali päikeseenergia kasutamiseks. Suurte 

päikeseparkide rajamise võimalust tuleks arvestada üldplaneeringu koostamise raames. 

Maakonnaplaneeringus on välja toodud üldised tingimused taastuvenergeetika arendamiseks.  

Maagaasi kasutamise osas on valminud Eesti gaasivarustuse arengukava aastateks 2016 – 2025, 

milles pole suuremaid arendusinvesteeringuid Pärnu maakonna maagaasi ülekandevõrgus aastani 

2030 kavandatud.  

Maakonnaplaneeringus ei nähta ette tegevusi või arendusi maagaasi osas.  

6.2.7 Jäätmekäitlus 

Jäätmehoolduse korralduse, nõuded jäätmete tekke ning jäätmetest tuleneva tervise- ja 

keskkonnaohu vältimiseks, sealhulgas meetmed loodusvarade kasutamise tõhususe suurendamiseks 

ja sellise kasutamise ebasoodsa mõju piiramiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise 
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eest sätestab jäätmeseadus (vastu võetud 28.01.2004). Lisaks reguleerib pakendijäätmete käitlemist 

pakendiseadus (vastu võetud 21.04.2004).  

Jäätmed on mis tahes vallasasi või kinnistatud laev, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha 

või on kohustatud seda tegema. Äraviskamine tähendab vallasasja kasutuselt kõrvaldamist, loobumist 

selle kasutusele võtmisest või kasutuseta hoidmist, kui selle kasutusele võtmine ei ole tehniliselt 

võimalik, majanduslikest või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt mõistlik. Jäätmete 

liigitamise kord ja jäätmenimistu on kehtestatud 14.12.2015 keskkonnaministri määrusega nr 70.    

Riigi jäätmekava 2014-2020 on Eesti jäätmehooldust korraldav ja suunav valdkonna strateegiline 

arengukava, mille peamine eesmärk on korrastada ning korraldada jäätmehooldust süsteemselt kõigil 

valdkonna tasanditel. Jäätmehoolduses tuleb juhinduda viieastmelisest jäätmehierarhiast: vältimine – 

korduskasutuseks ettevalmistamine – ringlusesse võtmine – muu taaskasutamine – kõrvaldamine.  

Keskkonnaregistri andmetel (seisuga 04.03.2016) on Pärnu maakonnas 96 jäätmekäitluskohta. 

Nende hulka kuuluvad autolammutuskojad, metallijäätmete käitluskohad, ohtlike jäätmete 

käitluskohad, sortimisliinid, -tehased, koospõletustehased, vanarehvide käitluskohad jpm.   

Pärnu maakonna regionaalseks jäätmeladestuskohaks on Paikuse jäätmekäitluskeskus. Lisaks on 

jäätmete sorteerimisjaam ka Pärnu linnas, mis toimib jäätmejaamana. Maakonna kohalikes 

omavalitsustes on korraldatud olmejäätmevedu. Suuremad ja hästi töötavad jäätmejaamad on Pärnu-

Jaagupis, Vändras ja Kihnus. Suuremad kompostimisväljakud asuvad Pärnus, Pärnu-Jaagupis, 

Kilingi-Nõmmes ja Vändras. 

Pärnu maakonna planeering näeb ette, et arendamist vajavad jäätmejaamad paiknevad Kilingi-

Nõmmes ja Tõstmaal. Piirkondlikest keskustest vajab kõige kiiremini jäätmejaama ja 

kompostimisvõimaluste tagamist Häädemeeste. Oluline on jäätmejaamade ja kompostimisväljakute 

kaasajastamine ja töös hoidmine piirkondlikes keskustes: Pärnu, Tõstamaa, Pärnu-Jaagupi, Vändra, 

Kilingi-Nõmme ja Häädemeeste. 

Biolagunevate jäätmete taaskasutuse suurendamiseks tuleks rajada maakondlik käitlussüsteem. 

Selleks on vaja rajada kaasaegne kompostimissväljak või biolagunevate jäätmete käitlemine 

metaankääritustehnoloogiaga, kuhu lisaks olmejäätmetele ja biolagunevatele jäätmetele kogutakse ka 

reoveepuhastusjaama jääkmuda. Eesmärk on metaanigaasi kasutada kütteks. Maakonnaplaneering 

teeb ettepaneku selle lahendamiseks Paikuse jäätmekäitluskeskuse baasil. 

Jäätmeseaduse alusel arendatakse jäätmehooldust valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse 

üksuse jäätmekava alusel. Teema on oluline, mistõttu maakonna tasandil oleks otstarbekas 

veenduda kohalike omavalitsuste jäätmekavade olemasolus. 

 

6.3  PÕHJAVESI 

Veeseadusest (vastu võetud 11.05.1994) tulenevalt on põhjaveemaardla põhjavee võtmiseks 

määratud kinnitatud põhjaveevaruga maapõue osa. Põhjaveevarud kantakse riiklikku registrisse 

valdkonna eest vastutava ministri otsuse alusel. 



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne   

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

90/ 155 

 

Põhjavesi on väheste eranditega kättesaadav kogu Eesti territooriumil ja puurkaevu võib sageli rajada 

veetarbija lähedusse. Kuigi Eesti põhjaveekihid on hästi uuritud, saab põhjavee loodusliku kvaliteedi 

kohta lõpliku hinnangu anda ainult uuringutega.  

Vastavalt veeseaduse § 2613 lg 3 jagunevad põhjaveekihi kaitstuse järgi alad järgmiselt: 

1) kaitsmata põhjaveega alaks loetakse karstialad ja alvarid ning ala, kus põhjaveekihil lasub kuni 

kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või kruusakiht; 

2) nõrgalt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 2–10 meetri paksune 

moreenikiht või kuni kahe meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 meetri paksune liiva- või 

kruusakiht; 

3) keskmiselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 10–20 meetri paksune 

moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

4) suhteliselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub üle 20 meetri paksune 

moreenikiht või üle viie meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

5) kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekiht on kaetud regionaalse veepidemega. 

Joonis 15 ilmestab Pärnu maakonna põhjavee kaitstust. Joonise koostamise alusandmed on saadud 

Keskkonnaametist.  

 

Joonis 15. Pärnu maakonna põhjavee kaitstus 
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Põhjaveekogumiks on põhjaveekihis või -kihtides selgesti eristatav veemass. Vastavalt 

keskkonnaministri 29.12.2009 määrusele nr 75 „Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende 

põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, 

seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, 

põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi 

piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord“ on Pärnu 

maakonnas järgmised põhjaveekogumid (sulgudes põhjaveekogumi number) (Joonis 16):  

• Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (4) 

• Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum (11) 

• Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum (12) 

• Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas (17) 

• Kesk-Alam-Devoni Kihnu põhjaveekogum (20) 

• Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (21) 

• Kesk-Devoni põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (23) 

 

Joonis 16. Pärnu maakonna põhjaveekogumid  
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Vastavalt Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavale iseloomustavad põhjaveeseisundit 

loodusläheduse järgi kaks seisundiklassi: hea ja halb. Põhjaveekogumi seisund määratakse 

põhjaveekogumi keemilise seisundi ja koguselise seisundi alusel, olenevalt sellest, kumb neist on 

halvem. Seega, põhjavee seisund on hea, kui nii põhjaveekogumi keemiline seisund kui ka 

koguseline seisund on vähemalt hea. Juhul, kui inimtegevuse tõttu võib põhjaveekogumi seisund 

muutuda halvaks, on põhjaveekogum ohustatud. Põhjaveekogumi seisundiklassi määramisel 

arvestatakse inimtegevuse mõju ja põhjaveekogumi hüdrogeoloogilisi tingimusi, sh põhjavee kaitstust 

ning põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide seisundit. Põhjaveekogumi keemiline seisund näitab 

inimtegevusest tingitud põhjavee keemilise koostise muutusi ning põhjavee koguseline seisund 

näitab, millisel määral mõjutab põhjaveekogumit veevõtt. 

Põhjaveekogumite koguselise seisundi hindamise tulemuste põhjal ei ole ükski Lääne-Eesti 

vesikonna (st, et ei ole ka ükski Pärnu maakonda hõlmav) põhjaveekogum halvas koguselises 

seisundis ega ohustatud ning keemilise seisundi hindamise tulemuste põhjal ei ole ükski Pärnu 

maakonda hõlmav põhjaveekogum halvas keemilises seisundis ega ohustatud. 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava alusel on Pärnu maakonda hõlmava põhjavee 

prognoosvaru arvutamine vajalik teha järgmises piirkonnas:  

• Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogum, Sauga vallas, S veekiht, potentsiaalne veevõtt 

 

Põhjaveevaru on vee kogus, mida lubatakse veehaarete abil kasutusele võtta nii, et oleks tagatud 

põhjavee hea seisundi säilimine. Veeseaduse alusel hinnatakse piirkonnas põhjaveevaru juhul, kui 

veehaarde tootlikkus on suurem kui 500 kuupmeetrit ööpäevas. Kinnitatud põhjaveevarud on kantud 

keskkonnaregistrisse. 

Tabelis 6 on toodud keskkonnaministri käskkirjaga 06.04.2006 nr 400 Pärnu maakonna kinnitatud 

põhjaveevarud ja tabelis 7 keskkonnaministri käskkirjadega 16.10.2007 nr 1156, 01.08.2008 nr 1003 

ja 08.06.2009 nr 925 Pärnu maakonna kinnitatud põhjaveevarud. 

Tabel 6. Pärnu maakonna kinnitatud põhjaveevarud 

Põhjavee-

maardla 

Põhjaveemaardla 

piirkond 

Veekihi 

geoloogiline 

indeks 

Põhjavee 

tarbevaru, 

m3/ööp 

Varu kategooria1 ja 

otstarve 
Kasutusaeg 

Pärnu Reiu D2-1-S 3 000 T1 joogivesi kuni 2024 

Reiu D2-1-S 2 000 T2 joogivesi kuni 2024 

Tootsi Tootsi S 2 000 T1 joogivesi kuni 2029 

Vändra Vändra individuaal-

elamud 
S 240 T1 joogivesi kuni 2024 
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Põhjavee-

maardla 

Põhjaveemaardla 

piirkond 

Veekihi 

geoloogiline 

indeks 

Põhjavee 

tarbevaru, 

m3/ööp 

Varu kategooria1 ja 

otstarve 
Kasutusaeg 

Jakobsoni S 900 T1 joogivesi kuni 2024 

Tabel 7. Pärnu maakonna kinnitatud põhjaveevarud 

Veehaare Valdaja 

Kasuta-

tav 

veekiht 

Puur-

kaevu 

katastri 

number 

Põhjavee 

tarbevaru, 

m3/ööp 

Kate-

gooria1 

Põhjavee 

kvaliteedi-

klass 

Tarbevaru 

kehtivuse 

aeg 

 
AS Plus 

Brewery 
S 

22591, 

22592, 

22593 

1 000 T1 II-III 01.01.2035 

Saulepa 
FjordFresh 

Holding AS 
S 

24161, 

24162, 

24163 

2 000 T1 II-III 01.01.2035 

Vaskrääma 
AS Pärnu 

Vesi 
S 

5056-

5065 
10 000 T1 I 01.01.2037 

1 Keskkonnaministri määrus 27.01.2003 nr 9 „Põhjaveevaru hindamise kord“ (RTL 2003, 16, 209) 
kohaselt jaguneb põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või prognoosvaruks P. 
T1 on tagatud põhjaveevaru, T2 on hinnatud põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus– või 
hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna 
arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade andmisel ja ühest puurkaevust koosneva 
veehaarde projekteerimisel.  
 

Joogiveega varustamiseks planeeritava põhjaveevaru kvaliteedi vastavus sotsiaalministri 2. jaanuari 

2003. a määrusele nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja 

põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ ja sellest tuleneva põhjavee puhastamise vajaduse 

kindlakstegemiseks tuleb lähtuda varu uuringuaruandest. 2015. aastal on Keskkonnaministeeriumi 

tellimusel koostatud töö „Selliste piirkondade väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea 

koguselise seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru” (OÜ Eesti 

Geoloogiakeskus). 

Põhjavee tarbevaru on arvutatud Pärnu linnale (Reiu ja Vaskrääma veehaare), Tootsi ja Vändra 

alevile ning kunagi Saulepa ja Lemmetsa küladesse kavandatud suurte tootmisettevõtete 

veevajaduse rahuldamiseks. Seisuga 31.12.2013 on Pärnu maakonna veehaarete või kinnitatud varu 

piirkondade põhjaveevaru kokku 21 140 m³/d. Kasutamiseks olev vaba põhjaveekogus ületab ligi 

kaks korda kogu Pärnu maakonna potentsiaalse veevõtu ja potentsiaalse veevajaduse tulevikus. Ühe 
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Pärnu maakonna elaniku kohta moodustab kinnitatud põhjaveevaru 253 l/d, praegune veevõtt – 129 

l/d. 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, kinnitatud 

põhjaveevaru ja nelja viimase aasta veevõtu andmeid, tuleks põhjaveekogumi hea koguselise 

seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru Sauga vallale. 

Maakonnaplaneeringuga on antud üldised tingimused põhjavee kaitsmiseks.  

6.3.1 Joogivesi 

Pärnu maakonnas kasutatakse joogiveeks põhjavett. Pärnu maakond jääb põhiliselt vööndisse, kus 

Siluri karbonaatkivimid kiilduvad välja Kvaternaari setete alla. Kogu aluspõhjakivimite 

hüdrogeoloogilisest läbilõikest on ainult Siluri veekihi põhjavesi mage ja seda kasutatakse ulatuslikult 

veevarustuses. Kvaternaari veekihi vett võetakse paiguti salvkaevude kaudu ning seda kasutatakse 

suhteliselt vähe. Siluri veekihi looduslik kaitstus sõltub Kvaternaari setete paksusest ja kivimilisest 

koostisest. Halinga, Koonga ja Kaisma valla piirkonnas on põhjavee kaitstus nõrk, lõuna suunas 

muutub Kvaternaari setetest kate paksemaks ning kõrvuti Devoni setetega on Siluri veekihi põhjavesi 

pindmisest tehnogeensest reostusest vähem ohustatud. (Savitski jt, 2003) 

Elanikkonna kindlustamine ohutu ja tervisliku joogiveega on üks ühiskonna prioriteete. Pärnu 

maakonna erinevates piirkondades on põhjavees täheldatud kõrget fluori, väävelvesiniku ja raua 

sisaldust. Samuti on rannikuäärsete piirkondade põhjavesi merevee mõju all.   

Joogivee kvaliteeti reguleerib sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“. Nimetatud määrus kehtestab joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollnõuded ning joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee 

saastumise kahjulike mõjude eest. Määruse nõuded ei laiene looduslikule mineraalveele, veele, mis 

on ravim „Ravimiseaduse“ mõistes, isiklikule veevärgile, kust võetakse vett alla 10 m3 ööpäevas või 

mida kasutab vähem kui 50 inimest, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa ettevõtja 

majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest ning joogiveele, mis on ette nähtud üksnes 

tehniliseks vajaduseks, nagu autopesuvesi, seadmete jahutusvesi, tuletõrjevesi, ja muuks otstarbeks, 

mille puhul joogivee kvaliteet asjassepuutuvate tarbijate tervist mingil viisil otseselt ega kaudselt ei 

mõjuta. 

Vee kvaliteet sõltub suuresti veetekkepiirkonna hüdrogeoloogilistest tingimustest, mistõttu vee koostis 

on erinevates põhjaveekihtides ja piirkondades erinev. Vee kvaliteeti võivad halvendada 

amortiseerunud torustikud ja mahutid, vee vähene liikumine torudes, sagedased veekatkestused, 

avariid, reostused jpm. 

Joogivee kvaliteedinäitajad on jagatud kolme rühma: mikrobioloogilised, keemilised ja indikaatorid. 

Esimesed kaks iseloomustavad otsest ohtu tervisele, indikaatornäitajad mõjutavad vee organoleptilisi 

omadusi ja näitavad vee üldist reostust.  

Keemiliste näitajate poolest on Pärnumaal probleemiks kohati esinev liigne (üle 1,5 mg/l) fluori 

sisaldus (Joonis 17). Fluor on põhjavee looduslik koostisosa, osades piirkondades on seda aga 
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rohkem kui teistes (Eesti mõistes Lääne- ja Pärnumaal). Joogivee fluoriidisisaldusel on oluline mõju 

inimese tervisele, esmajoones hammaskonna seisundile. Väikestes annustes toimivad fluoriidid 

kaariest ennetavalt, muutes hambaemaili vastupidavamaks hapetele. Samas on fluoriididel ka 

mitmeid kahjulikke toimeid, nagu hambafluoroosi, aga ka luustiku fluoroosi näol. 

Joogivee fluoriidisisaldus sõltub kasutatavast põhjaveekihist, mis erinevad teineteisest keemilise 

koostise poolest. 2008. a koostati Tartu Ülikooli Tervishoiu instituudi poolt teadustöö „Joogivee liigsest 

fluoriidisisaldusest tulenev hambafluoroosi risk Eesti elanikel ja soovitused riski vältimiseks“. Töös on 

leitud, et kõige tõsisemad kvaliteediprobleemid on seotud karbonaatse Siluri-Ordoviitsiumi veekihiga, 

kus fluoriidisisaldus ulatub kuni 7,2 mg/l ning ligikaudu 50% kaevudes on see üle 1,5 mg/l.  

Kõrgemad fluoriidikontsentratsioonid esinevad enamjaolt sügavates (150-200 m) puurkaevudes. 

Seega on puurkaevu sügavus heaks, samas mitte piisavaks parameetriks, andmaks prognoose vee 

fluoriidisisalduse kohta.  

Liigse fluoriidisisaldusega joogivee tarnimine elanikele on lubamatu. Väljapääsuks on veeallika 

asendamine sobivamaga, erinevate puurkaevude vee segamine, fluoriidi ärastamine veest 

(pöördosmoosi rakendamine) jm. Enamikul veevärkidest on vastavad meetmekavad olemas ja 

rakendamisel, kuid see võtab teatud aja ja nõuab ressursse.  

 

 

Joonis 17. Fluoriidide regionaalne jaotus põhjavees (Saava, Indermitte, 2008) 

Elanikke on vaja teavitada nende joogivee fluoriidisisaldusest ja selle tervisemõjudest, et nad 

vajaduse ja võimaluse korral saaksid ise seda optimeerida või otsida vajalikku abi stomatoloogidelt. 

Liigse fluoriidiekspositsiooni vähendamise üheks võimaluseks on sobiva pudelivee kasutamine 
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joogiks ja toiduvalmistamiseks. Imikute toitesegud tuleb kindlasti valmistada sobiva veega, mille 

fluoriidisisaldus on optimaalne. Väikelapsed, kes võivad hammaste pesemisel pastat alla neelata, 

peaksid loobuma fluori sisaldava hambapasta kasutamisest. Kui hambapastat alla ei neelata, siis 

fluoriidi paikne manustamine hambapastana on lubatud, kuna see toimib lokaalselt ja aitab ennetada 

hambakaariest. Fluoriidiekspositsiooni saab vähendada kui välditakse musta tee joomist ja süüakse 

vähem kalatoite. (Saava, Indermitte 2008) 

Eesti Geoloogiakeskuse poolt on 2003. aastal koostatud töö „Tervisele ohutu joogiveeallika valik 

Pärnu maakonna Are, Audru, Halinga, Kaisma, Koonga, Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla 

asulates“. Vaadeldud alal kasutatakse elanikkonna ühisveevarustuses Siluri veekihi põhjavett. 

Eristatakse Jaagarahu–Jaani ja Adavere–Raikküla veekihti. Suur osa veehaardeid võtab vett 

pindmise reostuse eest paremini kaitstud Adavere–Raikküla veekihist. Kahjuks ei vasta veekihi 

põhjavee kvaliteet vaadeldaval alal joogivee kvaliteedinõuetele fluoriidide (F>1,5 mg/l) ja paljudel 

juhtudel ka kloriidide (Cl>250 mg/l) suure sisalduse tõttu. Fluoriidide kõrgendatud sisaldus on tingitud 

vee ja kivimi vastastikusest mõjust ja seotud Jaani, eriti aga Adavere lademe savika lubjakivi ja 

mergliga ning metabentoniidi vahekihtidega. (Savitski jt, 2003) 

Veevarustusprobleemide lahendamiseks soovitatakse enamikul juhtudel kasutada Jaagarahu–Jaani 

veekihi põhjavett, mille põhiliseks puuduseks on kõrgendatud rauasisaldus. Sellistel juhtudel 

soovitatakse veekihi põhjavett segada ja sellele järgnevalt töödelda (Are, Kaisma ja Koonga vald). 

Halinga ja Koonga vallas on veeprobleemid seotud põhjavee nõrga loodusliku reostuskaitstusega. 

Sellisel juhul on soovitatud vee bakterioloogilisi puhastussüsteeme. Alternatiivsete veevarustusallikate 

puudumisel (Piistaoja, Taali, Tõstamaa jt) soovitatakse kasutada keemilisi või füüsikalisi 

veetöötlusmeetodeid. (Savitski jt, 2003) 

Tingituna Pärnumaal leviva põhjavee looduslikest omadustest toimub põhjavee puhastamine, sest 

ühisveevärgi tarbijatele antav joogivesi peab vastama kvaliteedinõuetele. Ühisveevärgiga on haaratud 

ca 90% ulatuses maakonna linnad, alevid ja teised suuremad asulad. Hajaasustuses paiknevate 

üksikmajapidamiste veega varustamine on lahendatud oma puurkaevu või salvkaevu baasil.  

Maakonnaplaneeringuga on sätestatud, et ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (ÜVK) seotud 

küsimused tuleb lahendada üldplaneeringus ning kohaliku omavalitsuse vastavates arengukavades.  

 

6.4 PINNAVESI 

Pärnu maakond kuulub Lääne-Eesti vesikonda. Pärnu maakonna pinnavesi on tähtis oma 

rannikujõgede tõttu. Rannikujõed on kaladele kudemiseks sobilikud ja nende jõgede veeseisundist 

sõltub muuhulgas ka kalavarude taastootmine Liivi lahes.   

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud 07.01.2016) on koostatud vee kaitse ja 

kasutamise abinõude planeerimiseks Lääne-Eesti vesikonnas. Veemajanduskava on strateegiline 

dokument, milles olevaid suuniseid ja piiranguid tuleks arvestada planeeringutes ja arengukavades, 

erinevate veekeskkonnaga seotud tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel ning keskkonnalubade 

andmisel. Veemajanduskava eesmärk on kõikide vete hea seisundi saavutamine ja selle hoidmine.  
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Veemajanduskavaga koos koostati meetmeprogramm ning üleujutusohuga seotud riskide 

maandamiskava.   

Pinnavee seisundi üle peetakse arvestust pinnaveekogumite kaupa.  

Pärnu maakonnas on 97 pinnaveekogumit, nendest 94 vooluveekogumit ja 3 seisuveekogumit. 

Veekogumite seisund (2014. a vahehinnangu seisuga) on järgmine:  

• Halvas seisus – 7 veekogumit: Audru _1 (Audru Laisma pkr-ni), Audru_2 (Audru Laisma pkr-

st suudmeni), Halliste_3 (Halliste Raudna jõest suudmeni), Ikla, Navesti_4 (Navesti Halliste 

jõest suudmeni), Pärnu_2 (Pärnu Vodja jõest Käru jõeni), Pärnu_3 (Pärnu Käru jõest Sindi 

paisuni).  

• Kesises seisus – 35 vooluveekogumit ja üks seisuveekogum (Lavassaare järv). 

• Heas seisus – 52 vooluveekogumit ja kaks seisuveekogumit. 

Pärnu maakonna veekogumite koondseisund on esitatud tabelites 8 ja 9 ning graafiliselt (Joonis 18).  

Tabel 8. Pärnu maakonna vooluveekogumite koondseisund 

Objekti nimi Objekti nimi, alias Veekogu nimi 

Koondseisund 

2014 

Audru_1 Audru Laisma pkr-ni Maima pkr, Audru jõgi halb 

Audru_2 Audru Laisma pkr-st suudmeni Audru jõgi halb 

Halliste_3 Halliste Raudna jõest suudmeni Halliste jõgi halb 

Ikla Ikla Ikla pkr halb 

Navesti_4 Navesti Halliste jõest suudmeni Navesti jõgi halb 

Pärnu_2 Pärnu Vodja jõest Käru jõeni Pärnu jõgi halb 

Pärnu_3 Pärnu Käru jõest Sindi paisuni Pärnu jõgi halb 

Are_2 Are turbatööstusest suudmeni Are jõgi kesine 

Enge_2 

Enge Libatse-Valgu mnt-st 

suudmeni Enge jõgi kesine 

Halliste_2 

Halliste Lüütre ojast Raudna 

jõeni Halliste jõgi kesine 

Humalaste Humalaste Humalaste oja kesine 

Häädemeeste Häädemeeste Häädemeeste jõgi kesine 

Kaldaoja Kaldaoja Kaldaoja kesine 

Kolga Kolga Kolga oja kesine 

Külge Külge Kaerasaadu oja, Külge oja kesine 

Laisma Laisma Laisma pkr kesine 

Lemmejõgi Lemmejõgi Lemmejõgi kesine 

Lindi Lindi Lindi oja kesine 

Navesti_3 

Navesti Loopre mnt sillast 

Halliste jõeni Navesti jõgi kesine 
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Objekti nimi Objekti nimi, alias Veekogu nimi 

Koondseisund 

2014 

Nurtu_2 Nurtu Kohtru jõest suudmeni Nurtu jõgi kesine 

Oara Oara 

Oara oja, Kiisamaa 

peakraav kesine 

Paadremaa_2 Paadremaa Punaojast suudmeni Paadrema jõgi kesine 

Piistaoja Piistaoja Piistaoja kesine 

Punaoja Punaoja Punaoja, Nätsi pkr kesine 

Rannametsa_1 Rannametsa Timmkanalini Rannametsa jõgi kesine 

Rannametsa_2 

Rannametsa Timmakanalist 

suudmeni Rannametsa jõgi kesine 

Raudna_3 Raudna Lemmjõest suudmeni Raudna jõgi kesine 

Reiu_2 Reiu Külge ojast suudmeni Reiu jõgi kesine 

Ridalepa Ridalepa Ullaste pkr, Ridalepa oja kesine 

Saarjõgi_3 

Saarjõgi Nõmmitsa ojast 

suudmeni Saarjõgi kesine 

Sauga_3 Sauga Hirve pkr-st suudmeni Sauga jõgi kesine 

Surju Surju Surju oja kesine 

Treimani Treimani Treimani oja kesine 

Tõlla Tõlla Tõlla oja, Neitsi oja kesine 

Tõstamaa Tõstamaa Tõstamaa kesine 

Ura_2 Ura Kõrveri ojast Timmkanalini Ura jõgi kesine 

Ura_3 Ura Timmkanalist suudmeni Ura jõgi kesine 

Uruste Uruste Uruste oja kesine 

Valdimurru Valdimurru Valdimurru oja kesine 

Veelikse Veelikse Veelikse oja kesine 

Vändra_2 Vändra Imsi ojast Massu jõeni Vändra jõgi kesine 

Vändra_3 Vändra Massu jõest suudmeni Vändra jõgi kesine 

Alva Alva Alva jõgi hea 

Are_1 Are turbatööstuseni Are jõgi hea 

Aruküla_2 Aruküla suudmeni Aruküla jõgi hea 

Arumetsa Arumetsa Arumetsa oja hea 

Avaste-Allika Avaste-Allika 

Tammaru pkr, Avaste oja, 

Allika jõgi hea 

Elbu Elbu Elbu oja hea 

Enge_1 Enge Libatse-Valgu mnt-ni Enge jõgi hea 

Hirve Hirve Hirve pkr hea 

Hõbesalu Hõbesalu Hõbesalu kraav hea 

Jäärja Jäärja Jäärja pkr hea 

Kabli Kabli Kabli oja hea 
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Objekti nimi Objekti nimi, alias Veekogu nimi 

Koondseisund 

2014 

Kadaka Kadaka Kadaka hea 

Kohtru Kohtru Kohtru jõgi hea 

Kurina_1 Kurina Jõhve ojani Jõhve oja, Kurina jõgi hea 

Kurina_2 Kurina Jõhve ojast suudmeni Kurina jõgi hea 

Kuuendiku Kuuendiku Kuuendiku kraav hea 

Käru_2 Käru Kädva ojast suudmeni Käru jõgi hea 

Künnima Künnima Künnima oja hea 

Küti Küti Küti oja hea 

Lintsi_3 Lintsi Lokuta jõest suudmeni Lintsi jõgi hea 

Loode Loode Loode oja hea 

Lähkma_1 Lähkma Keskealuse ojani 

Kaskealuse oja, Lähkma 

jõgi hea 

Lähkma_2 

Lähkma Keskealuse ojast 

suudmeni Lähkma jõgi hea 

Massu Massu Massu jõgi hea 

Mädara Mädara Mädara jõgi hea 

Männiku Männiku Männiku oja hea 

Naravere Naravere Kõveroja, Naravere oja hea 

Nurtu_1 Nurtu lähtest Kohtru jõeni Nurtu jõgi hea 

Oidrema Oidrema Oidrema peakraav hea 

Paadremaa_1 Paadremaa Punaojani Paadrema jõgi, Mustoja hea 

Pale Pale Pale jõgi hea 

Priivitsa Priivitsa Priivitsa oja hea 

Puzupe Puzupe Puzupe jõgi hea 

Pärnu_4 Pärnu Sindi paisust suudmeni Pärnu jõgi hea 

Pääsmaa Pääsmaa Pääsmaa oja hea 

Reiu_1 Reiu Külge ojani Reiu jõgi hea 

Rogenese Rogenese Rogenese oja hea 

Räägu Räägu Räägu oja hea 

Sauga_1 Sauga Künnapa kraavini Sauga jõgi hea 

Sauga_2 

Sauga Künnapa kraavist Hirve 

pkr-ni Sauga jõgi hea 

Siberi Siberi Siberi oja hea 

Suuroja Suuroja Suuroja hea 

Tahkuranna Tahkuranna Tahkuranna hea 

Taidra Taidra Taidra pkr hea 

Timmkanal Timmkanal Timmkanal hea 

Tolkuse Tolkuse Tolkuse oja hea 
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Objekti nimi Objekti nimi, alias Veekogu nimi 

Koondseisund 

2014 

Tuuraste Tuuraste Tuuraste oja hea 

Tõramaa Tõramaa Tõramaa jõgi hea 

Tõrvanõmme Tõrvanõmme Tõrvanõmme pkr hea 

Ura_1 Ura Kõrveri ojani Ura jõgi hea 

Vanamõisa Vanamõisa 

Soku kraav, Vanamõisa 

jõgi, Rootsi oja hea 

Vaskjõgi Vaskjõgi Vaskjõgi hea 

 

Tabel 9. Pärnu maakonna seisuveekogumite koondseisund 

Veekogumi nimi Koondseisund 2014 

Tõhela järv hea 

Ermistu järv hea 

Lavassaare järv kesine 

 

Mitte head seisundit põhjustavad ökoloogilise seisundi kvaliteedielemendid. Nimetatud halvas seisus 

olevate veekogumite üks ühine põhjus, mille tõttu pinnaveekogumi ökoloogilise seisundi 

kvaliteedielement ei ole 2010-2014 heas või väga heas seisundis on paisud (v.a Ikla jõgi, kus 

põhjuseks on reostus, ebasobiv elupaik).  

Suurimaks probleemiks Pärnu jõestiku ja lahe kalavarudele on hinnangute alusel Sindi pais, mis 

tõkestab siirdekalade rändeid. Peale pikki uuringuid on jõutud järeldusele, et Sindi betoonpais 

lammutatakse ja rajatakse loodusilmeline kärestik.  

Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt oleks tulnud ideaalis veekogud heasse seisu viia 2015. aastaks. 

Veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide täitmist saab hinnata selle järgi, kas kõik veekogumid vastavad 

veemajandusperioodi lõpuks neile seatud keskkonnaeesmärkidele. Selleks koostati 

meetmeprogrammi välja töötamise osana baasstsenaarium (kirjeldab tõenäolisi muutusi veekogumite 

seisundit mõjutatavates koormustes veemajandusperioodil) aastaks 2021. Suures osas mitteheas 

seisundis veekogumite puhul ei ole hea seisundi või hea ökoloogilise potentsiaali saavutamine 

tõenäoline, mistõttu oli vajalik seada pikem tähtaeg.   

Veemajanduskavas on pinnaveekogumite hea seisundi saavutamise eesmärk edasi pikendatud 

maksimaalselt kuni 2027. aastani. Pärnu maakonnas on pikendatud eesmärk (kuni aastani 2027) 

seatud kõigile halvas seisus olevatele veekogumitele. Aastani 2027 pikendatud eesmärgi seadmise 

vajadus nähti nendele veekogumitele, mille puhul selgus, et hea seisundi saavutamine ei ole 

tõenäoline ka kogu veekogumile kohalduvate põhimeetmete ja täiendavate meetmete paketi 

rakendamisel. Suur osa pikendatud tähtajaga hea seisundi saavutamise eesmärkidest on seotud 

rändetõketega. 
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Joonis 18. Pärnu maakonna veekogumite koondseisund (seisuga 2014) 

Vee seisundit ei tohi halvendada. Veemajanduskava meetmeprogrammis on sel eesmärgil toodud 

pinnavee-, põhjavee- ja rannikuveekogumite seisundi hinnangud, halva seisundi põhjused, 

keskkonnaeesmärgid ning meetmed ja rakendajad nende saavutamiseks. Seega tuleb 

veekeskkonnaga seotud tegevuste kavandamisel alati arvestada veekogumi seisundiga, selgitada 

kavandatava tegevuse mõjud veele ning valida sobivaim alternatiiv, et tagada vee hea seisundi 

säilimine ja vältida halvenemist.  

Maakonnaplaneeringus käsitletakse avalikult kasutatavaid veekogusid ning on määratud nende 

üldised kasutamispõhimõtted. Veekogud ja nende lähiümbrus pakuvad mitmesuguseid 

puhkevõimalusi ja seetõttu on neid alasid oluline väärtustada. Maakondlikult on olulised veekogud, 
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mida piirkonna inimesed on harjunud kasutama, alad on juurdepääsetavad, avalikud ja puhkamiseks 

ettevalmistatud.  

6.4.1 Tõkestusrajatised 

Keskkonnaministeerium töötas 2010. aastal välja programmi „Tõkestusrajatiste inventariseerimine 

vooluveekogude seisundi parandamiseks“, mille ühe osana inventeeriti aastatel 2012-2013 Eesti 

vooluveekogudel asuvate paisude tehniline seisukord ning mõju looduskeskkonnale. Töö 

tulemustest selgus, et paljud paisud on kesises või väga halvas tehnilises seisukorras ning võivad 

põhjustada keskkonnakahju ning kahju inimese varale ja tervisele.  

Keskkonnaregistri andmetel on Pärnu maakonnas 114 paisu, millest 50 on hävinud/lammutatud. 

Pärnu maakonnas inventeeriti I hanke raames 12 paisu, II hanke raames 41 paisu ning 11 paisu on 

inventeerimata. Keskkonnaregistri (seisuga 14.04.2016) andmetel on tabelis 10 toodud paisudel 

määratud seisundi/ehituse info. Tabel 11 selgitab tähiste ja seisundi vastavust. 

Tabel 10. Inventeeritud Pärnu maakonna paisud 

Nimi Kood 
Seisund/  

ehituse info 
Vooluveekogu  

Saarde (Humalaste) PAIS021270 P+ Humalaste jõgi VEE1146400 

Tõhela PAIS023250 H Paadremaa jõgi VEE1119600 

Veskoja PAIS017180 L (Rain Elken) Piistaoja VEE1144400 

Arumetsa PAIS011120 P Arumetsa jõgi VEE1151600 

Rahumeri PAIS026040 R- Nimeta kraav 

Kamali PAIS013020 R Tõlla jõgi VEE1137300 

Grossi PAIS016760 P- Ura jõgi VEE1148100 

Ermistu PAIS011390 H Tõstamaa jõgi VEE1121100 

Häädemeeste PAIS011780 L Häädemeeste jõgi VEE1151500 

Lindi veski PAIS015920 L Lindi oja (Lindi jõgi) VEE1121700 

Kalita PAIS012920 P- Külge oja VEE1145900 

Türgi PAIS018410 H+ Sindi oja (Sinioja) VEE1145300 

Kullimaa PAIS014740 L Vändra jõgi VEE1130700 

Ridalepa PAIS020570 R- Audru jõgi VEE1122000 

Kurgoja PAIS021230 P- Kurgoja VEE1146402 

Laadiveski PAIS020090 R Reiu jõgi VEE1145400 

Laiksaare PAIS011210 H+ Rannametsa jõgi VEE1150800 

Kärsuveski PAIS026030 R- Alva jõgi VEE1138400 

Lindi PAIS012770 P Lindi oja (Lindi jõgi) VEE1121700 

Lubjaku PAIS014540 R0 Käru jõgi VEE1129000 

Tõstamaa II PAIS023350 H+ Tõstamaa jõgi VEE1121100 

Kurmiveski PAIS023670 L Häädemeeste jõgi VEE1151500 

Maimoja PAIS013060 H Maimoja (Mõimoja) VEE1138800 



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne   

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

103/ 155 

 

Nimi Kood 
Seisund/  

ehituse info 
Vooluveekogu  

Meimeri PAIS024120 L Massu jõgi VEE1131400 

Meose PAIS013070 L Halliste jõgi VEE1136000 

Nurme PAIS017800 P- Sauga jõgi VEE1148700 

Rae PAIS011220 R- Ura jõgi VEE1148100 

Nõmme PAIS021240 P- Humalaste jõgi VEE1146400 

Oraveski-1 PAIS015991 P- Oraveski oja VEE1146403 

Oraveski PAIS015990 P- Humalaste jõgi VEE1146400 

Kilingi-Nõmme PAIS013810 P+ Humalaste jõgi VEE1146400 

Riimaru PAIS013090 H+ 
Riimaru oja (Käänuoja) 

VEE1138300 

Punapargi PAIS022750 R- Nimeta kraav 

Veelikse PAIS024730 H+ Veelikse oja VEE1145500 

Wendre PAIS026050 R- Vändra jõgi VEE1130700 

Vändra PAIS026060 R Vändra jõgi VEE1130700 

Rimmo PAIS013100 L Halliste jõgi VEE1136000 

Veskimetsa PAIS015710 L (Rain Elken) Enge jõgi VEE1114200 

Saarde PAIS021250 R- Lavi oja VEE1146401 

Saarde-Sillaotsa PAIS021260 H Sillaotsa kraav VEE1146404 

Saarde (Puujala) PAIS016000 P- Humalaste jõgi VEE1146400 

Aasa PAIS021170 R- Räägu oja VEE1150600 

Surju PAIS022070 R Surju oja VEE1146600 

Audru (Põldotsa) PAIS011240 R0 
Uruste oja (Uruste jõgi) 

VEE1123300 

Tammiste PAIS022630 P- Pahkoja VEE1123573 

Tõlla PAIS023260 R- Tõlla jõgi VEE1137300 

Vaki PAIS020510 P Vändra jõgi VEE1130700 

Surjupera PAIS022080 H Surju oja VEE1146600 

Tihemetsa PAIS022760 R- Nimeta kraav 

Uulu PAIS023770 H Ura jõgi VEE1148100 

Viisireiu PAIS025120 P- Reiu jõgi VEE1145400 

Välinõmme PAIS021760 R- Nimeta kraav 

Kurgoja-1 PAIS026380 R- Kurgoja VEE1146402 

Meimeri-1 PAIS026430 L Massu jõgi VEE1131400 

 

Tabel 11. Seisundi selgitused 

Seisund  Põhikonstruktsiooni seisund Päraldiste seisund (1 Tähis  

HEA korras, põhikonstruktsioonid ilma pragudeta, korras (+) H+ 
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Seisund  Põhikonstruktsiooni seisund Päraldiste seisund (1 Tähis  

filtratsioon puudub remonti vajav H 

asendamist vajav (-) H- 

RAHULDAV 

betoonpindadel lagunemisjäljed, filtratsioon 

konstruktsioonide ja pinnase vahelt puudub, 

konstruktsioonides praod vähese filtratsiooniga, 

korrastatav ilma põhikonstruktsioone asendamata 

korras (+) R+ 

remonti vajav R 

asendamist vajav (-) 
R- 

PUUDULIK 

põhikonstruktsioonide ja pinnase vahelt märgatav 

filtratsioon, konstruktsioonid lagunenud sedavõrd, 

et vajavad osaliselt või täielikult asendamist, 

rajatiste algsed kontuurid tuvastatavad 

korras (+) P+ 

remonti vajav P 

asendamist vajav (-) 
P- 

LAGUNENUD 
pais lagunenud, rajatise algseid kontuure ei ole 

võimalik tuvastada, vare tekitab paisutuse  
lagunenud L 

HÄVINUD Pais puudub hävinud HÄV 

1. Päraldised - Varjad, voolurahusti, turbiinisüsteemid, kindlustused. Päraldiste puudumise korral lisatakse põhikonstruktsiooni 
seisundi tähisele 0 (näiteks H0, R0, P0). 

Keskkonnaregistri andmetel on Pärnu maakonnas 11 paisu, mis on lagunenud, aga vare tekitab 

endiselt paisutuse, 15 paisu on puudulikus seisukorras (konstruktsioonid lagunenud) ning lisaks on 

19 paisu sellises seisukorras, et vajavad remonti või osade vahetamist. Maakonnaplaneeringu 

tasemel ei hakata iga üksikpaisu eraldi käsitlema vaid on leitud, et nende paisude osas tuleb 

üldplaneeringutes ette näha soovitused/meetmed ohtlike ehitistega tegelemiseks.  

6.4.2 Avalikult kasutatavad veekogud 

Vastavalt veeseadusele kinnitab avalikult kasutatavate veekogude nimekirja valdkonna eest 

vastutava ministri ettepanekul Vabariigi Valitsus. Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seadusele 

(KeÜS) on avalikult kasutatava veekogu ääres veekogu avalikuks kasutamiseks ja selle ääres 

viibimiseks, sealhulgas selle kaldal liikumiseks, kallasrada. Vastavalt KeÜS § 38 lg 2 on kallasraja 

laius laevatatavatel veekogudel kümme meetrit ning teistel veekogudel neli meetrit. Kaldaomanik 

peab igaühel lubama kallasrada kasutada (KeÜS § 38 lg 4). Kohaliku omavalitsuse üksus peab 

planeeringutega tagama avaliku juurdepääsu kallasrajale (KeÜS § 38 lg 7).  

Keskkonnaregistri andmetel (seisuga 22.03.2016) on Pärnu maakonnas järgmised avalikult 

kasutatavad veekogud:  

Järved: Kaisma järv e Kaisma Suurjärv, Väikejärv (Kaisma Väikejärv), Lavassaare järv, Tõhela järv, 

Vaiste Umbjärv, Vaiste Suurjärv e Lahtjärv, Ermistu järv, Koonga järv, Tiigi järv, Seljametsa järv, 

Järveotsa järv, Valgeraba järv 

Paisjärved: Arumetsa paisjärv, Tihemetsa paisjärv, Sillaotsa järv (Saarde Sillaotsa järv), Kamali järv, 

Tõlla järv, Nõmme paisjärv, Veelikse järv (Veelikse paisjärv), Rae järv, Laiksaare järv, Surjupera järv, 

Surju järv, Pärivere paisjärv, Aasa paisjärv, Lavassaare veehoidla, Ridalepa paisjärv, Rahumeri / 

Rahujärv, Sauna järv, Oraveski järv 
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Vooluveekogud 

Jõed: Allika jõgi (Allikujõgi), Alva jõgi, Aruküla jõgi, Audru jõgi, Enge jõgi, Halliste jõgi, Humalaste jõgi, 

Häädemeeste jõgi, Kurina jõgi, Käru jõgi, Kõnnu jõgi (Kohtru jõgi), Lemmejõgi, Lintsi jõgi, Lähkma 

jõgi, Massu jõgi, Mädara jõgi, Mõnuvere jõgi (Are jõgi), Navesti jõgi, Nurtu jõgi, Paadrema jõgi, Pale 

jõgi (Palejõgi), Pärnu jõgi, Rannametsa jõgi, Raudna jõgi, Reiu jõgi, Saarjõgi, Sauga jõgi, Tõramaa 

jõgi, Tõstamaa jõgi, Ura jõgi, Vanamõisa jõgi, Vaskjõgi, Vändra jõgi. 

Ojad: Arjadi oja, Arumetsa jõgi (Arumetsa oja), Avaste oja, Elbu oja, Jõhve oja, Kaerasaadu oja, 

Kalda oja (Kaldaoja), Kaskealuse oja, Kolga jõgi (Kolga oja), Kõveroja, Külge oja, Küti jõgi (Küti oja), 

Leina oja (Tahkuranna oja), Loode oja (Loode jõgi), Mudaoja (Kabli oja), Mustjõgi (Tolkuse oja), 

Mustoja (Mustjõgi), Männiku jõgi, Mõrdepera oja (Pääsmaa oja), Naravere oja, Oara oja (Oara jõgi), 

Punaoja (Punane jõgi), Ridalepa oja (Ridalepa jõgi), Rogense oja (Rogenese oja), Rootsi jõgi, Räägu 

oja, Siberi oja (Mädaoja, Tehvri oja), Surju oja, Suuroja, Tõlla jõgi (Tõlla oja), Uruste oja (Uruste jõgi), 

Valdimurru oja, Veelikse oja.  

Peakraavid: Kiisamaa peakraav, Kõima kraav (Tammaru peakraav), Laisma peakraav, Maima 

peakraav, Oidrema peakraav, Palatu jõgi (Nätsi peakraav), Taidra peakraav (Uruoja), Uru oja (Hirve 

peakraav), Öaoja (Poolnõmme peakraav). 

Kraav: Sokukraav, Võitra kraav (Võitre kraav). 

Kanal: Timmkanal. 

Maakonnaplaneeringuga on määratud avalikult kasutatavate veekogude üldised 

kasutamistingimused.  

Võimalikud arendustegevused veekogude kaldaalal ja veekasutus ei tohi halvendada veekogu 

seisundit, samuti tuleb arendustegevustel arvestada kalade kudealade, -aegade ja rändeteedega. 

Veekogude kaldaalal arendustegevuste tegemisel tuleb üldjuhul hinnata ka keskkonna mõjusid.   

 

6.5 REOVESI 

Veekogude hea seisundi ja kvaliteetse joogivee teemaga tuleb paralleelselt käsitleda reovee teemat. 

Keskkonnaministeeriumi tellimusel valmis 2014. a „Hajaasustuse reovee kohtkäitlussüsteemide 

inventuuri aruanne“. Inventeeritud hajaasustuses reovee kohtkäitlussüsteemides maakondade 

lõikes annab ülevaate, et Pärnu maakonnas oli suurima osakaaluga kasutusel septikul ja heitvee 

immutussüsteemil põhinev reovee kohtkäitlussüsteem. Põhjuseks on Pärnu maakonnas hõredam 

asustustihedus ja reovee käitlemine kogumismahuti ja purgimisteenuse kaudu on mõnevõrra 

komplitseeritum, kuna majad paiknevad sageli ametlikest purgimiskohtades kaugel. Nimetatud töö 

andmetel on 551 hoonel veel kuivkäimla (tabel 12). 
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Tabel 12. Hajaasustuses väljaspool reoveekogumisalasid elavate elanike, eluhoonete ja 

üksikobjektide (koolid, hooldekodud, spordikompleksid, turismiobjektid) hinnanguline arv 

Pärnu maakonnas (allikas: Hajaasustuse reovee kohtkäitlussüsteemide inventuuri aruanne) 

 

Elanike 

arv 

 

Eluruumi asustatus 

Eluhooned  

Üksik-

objektid 
Hoonel on 

RVKS 

Hoonel on 

kuivkäimla 

Kõik 

kokku 

 

12 284 

Püsivalt asustatud hooned 1865 375 2 239  

118 Mittepüsivalt asustatud hooned 382 176 558 

Reovee kohtkäitlussüsteemid, mis asetsevad hajaasustuses teineteisest suhteliselt eraldatult, 

kujutavad peamiselt ohtu keskkonnale, mis on kohtkäitlussüsteemi lähiümbruses. Avalduv 

keskkonnamõju seisneb peamiselt pinnase ja joogivee reostamises reoveega ja selles sisalduvate 

komponentide ja mikroorganismidega. Juhul kui mitmete üksikmajapidamiste reovee 

kohtkäitlussüsteemid asuvad lähestikku või tegemist on hajaasustuses esinevate väikeste 

kortermajade reovee kohtkäitlussüsteemidega, mille koormus on suurem, on nõuetele mittevastava 

süsteemi mõju keskkonnale ulatuslikum. Viimasel juhul võivad reovee kohtkäitlussüsteemid sõltuvalt 

konkreetse asukoha põhjavee kaitstusest avaldada mõju põhjaveele või sõltuvalt kohtkäitlussüsteemi 

ja pinnaveekogu vahelisest kaugusest avaldada mõju pinnaveekogule. Lähtuvalt 

reoveekäitlussüsteemide jõudlusest ja sellest tulenevast keskkonnariskist on Vabariigi Valitsuse 

määruse nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ sätestatud reoveekäitlussüsteemidele ja 

nende osadele vastavad kujad, mis peavad tagama, et reoveekäitlussüsteem või selle osa ei 

avaldaks tavapärases ekspluatatsioonis ega ka avariisituatsiooni korral mõju keskkonnale, sealhulgas 

siis joogiveeallikale.  

Inventuuri käigus leiti, et peamiseks nõuetele mittevastavuse asjaoluks on biotiikide, kogumismahutite 

ja kuivkäimlate puhul kanalisatsioonisüsteemide lekkekindluse puudumine ja sellest tulenev oht ja 

mõju keskkonnale.  

Keskkonna seisukohalt peaksid olema reovee kohtkäitlussüsteemid väga korralikud ja töötavad. 

Eriliselt oluline on pöörata tähelepanu kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel paiknevate 

reovee kohtkäitlussüsteemide tehnilisele seisukorrale ja nõuetele vastavusse viimisele juhul kui 

seisukord seda ei ole. Lisaks tuleb ka arvestada asjaolu, et avarii korral ohustavad põhjavett kõik 

kaitsmata või nõrgalt kaitstud piirkonna kohtkäitlussüsteemid. Eelmainitu põhjal tuleks elanike 

tähelepanu suurendada ja suunata sobiva kohtkäitlussüsteemi kavandamisel, rajamisel ja 

hooldamisel.   

Inventeeritud reovee kohtkäitlussüsteemide jaotus oli Pärnu maakonnas järgmine: 

• Kuivkäimlal põhinev reoveekäitlussüsteem – 39,4 % 

• Kogumismahutil põhinev reoveekäitlussüsteem – 25,0 % 

• Imbsüsteemil põhinev reoveekäitlussüsteem – 35,0 % 

• Filtersüsteemil põhinev reoveekäitlussüsteem – 0,6 % 

Pärnu maakonnas on 68% kogu inventeeritud reovee kohtkäitlussüsteemidest rajatud enne 

2000.  aastat.  
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Inventeerimise andmetele tuginedes on maakondade lõikes märgatav, et piirkondades, kus põhjavesi 

on vähem kaitstud või kaitsmata, on reovee põhjavette juhtimise tõenäosus tehniliselt mitte 

korrasoleva või tehnoloogiliselt mittevastava, näiteks bioloogiliselt puhastamata olmereovee 

immutamisel kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, reovee kohtkäitlussüsteemi tõttu suurem.  

Pärnu maakonnas tõenäoline reovee põhjavette juhtimise osakaal inventeerimise andmete alusel on 

8,3 % (olles Eesti maakondade lõikes heal tasemel, vaid kolmel maakonnal veel väiksem tulemus).  

Parandamaks hajaasustuse reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimise, valiku, kooskõlastamise, 

ehitamise ja hooldusega seotud arusaamasid nii süsteemide kavandajate, omanike kui ka kohalike 

omavalitsuste ja Keskkonnaameti spetsialistide poolt, koostati „Hajaasustuse 

reoveekäitlussüsteemide inventuuri“ koostamisel ka järgmised juhendmaterjalid:  

• Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja 

hooldamiseks. 

• Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide valikuks sõltuvalt põhjavee kaitstusest: 

soovituslik abimaterjal kohaliku omavalitsuste ja Keskkonnaameti töötajatele. 

Tiheasustusaladel toimub reovee käitlemine vee erikasutusloa alusel ja nendele tehakse eraldi seiret.  

Maakonnaplaneeringuga on sätestatud, et ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud küsimused tuleb 

lahendada üldplaneeringus ning kohaliku omavalitsuse vastavates arengukavades. Reoveekäitlus 

tuleb viia vastavusse kehtivate normidega.  

 

6.6 ROHELINE VÕRGUSTIK 

Looduslike väärtuste säilimiseks on oluline ökosüsteemide toimimist tagava erineva ulatusega 

tuumikalasid ja neid ühendavaid koridore sisaldava ökoloogilise võrgustiku (ehk rohelise võrgustiku) 

toimimine. Eesti planeerimissüsteemis kannavad seda ülesannet maakonnaplaneering ja 

üldplaneering, milles käsitletakse seda rohelise võrgustikuna ehk rohevõrgustikuna. Roheline 

võrgustik on määratud läbi kehtivate maakonnaplaneeringute ja üldplaneeringute.  

Roheline võrgustik seob omavahel olemasolevaid kaitse- ja hoiualasid ning lisab neile vajadusel 

ühendavad koridorid ja kohaliku tähtsusega tuumikalad, moodustades nii katkematu võrgustiku, mis 

aitab kaasa muuhulgas kaitsealade toimivuse säilimisele, liikide rändeteede säilimisele jms.  

Pärnu maakonnas on rohelise võrgustiku genereerimine läbi viidud Pärnu maakonna 

teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ koostamise raames, 

kehtestatud 2003. Koostatava maakonnaplaneeringuga roheline võrgustik ajakohastati ja täpsustati 

(Joonis 19).  

Roheline võrgustik on planeeringuline meede, mis peaks parandama loodushoiu olukorda ja kestliku 

arengu võimalusi. Vastavalt üleriigilisele planeeringule „Eesti 2030+“ toetab rohetaristu 

ökosüsteemide toimimist, säilitades ja luues tingimusi, mis tagavad ökosüsteemiteenused nagu puhas 

vesi, õhk, tootlik maapind, elurikkus, atraktiivsed puhkepiirkonnad jne, toetades seega kaudselt 
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majandust ja kogukondi ning annab elutähtsa panuse kliimamuutuse looduslikku leevendamisse ja 

sellega kohanemisse.  

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ sätestab, et tagada tuleb riigi rohelise võrgustiku suurte 

struktuuride terviklikkus ja toimivus. Kui rohelise võrgustiku tuumaaladele kavandatakse suuri, riigi 

toimimiseks vajalikke objekte, tuleb tagada tuumalasisene ja tuumaladevaheline sidusus. Maavarade 

kaevandamisel tuleb see tagada rekultiveerimise või asendusalade leidmise kaudu.  

 

Joonis 19. Pärnu maakonna roheline võrgustik 

Roheline võrgustik peab toimima, ent ei tohiks pärssida maakonna üldist arengut. Igal kaardil on oma 

üldistatuse tase, nii ka maakonnaplaneeringul on suur üldistatuse tase. Rohelise võrgustiku 

planeerimine tähendab valdavalt olemasoleva olukorra fikseerimist ja säilitamist, mitte loomist. 

Rohelise võrgustiku kaart on vaid reaalsuse „vahendamine“ leppemärkide abil. Kaardil näha olevat 

rohelise võrgustiku elemendi piiri ei tohiks samastada looduses eksisteeriva tegeliku „objektiga“ 
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arvestamata seejuures kaardi koostamise eesmärki, mõõtkava ja üldistusastet. Üldplaneeringute 

kaudu maakondliku võrgustiku liigendamine ning tuumaaladele ja koridoridele lisaks täiendavate 

elemenditüüpide kasutusele võtmine võimaldab saavutada paremat sidusust ja maakasutustingimuste 

paindlikumat reguleerimist.  

Rohelise võrgustiku püsima jäämise eelduseks on omakorda sobiva maakasutuse püsimajäämine ja 

stabiilsus pikemas perspektiivis. Reeglina kuuluvad kõik maismaal paiknevad kaitsealad rohelise 

võrgustiku alade hulka, merealadel asuvad kaitsealad mitte.  

Roheline võrgustik toetab ka puhkealasid, mõjudes positiivselt inimeste liikumise ja puhkamise 

vajadustele.  

Pärnu maakonna planeeringuga on määratud riigi väikesed ning maakonna suured ja väikesed 

tugialad ning koridorid. Riigi suur tugiala T6 (läbimõõt 30-50 km), Soomaa tugiala, on määratud 

üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+“. Kohalikul omavalitsusel on võimalik elukeskkonna kvaliteedi 

tõstmiseks valla üldplaneeringuga täiendavalt määrata rohelise võrgustiku kohalik tasand.  

Mere ääres ja jõgede ääres on rohelise võrgustiku koridori laiuseks ehituskeeluvööndi ulatus.  

Pärnu maakonnas toimivad rohelise võrgustiku koridoridena järgmised vooluveekogud: Uulu kanal, 

Paadrema jõgi, Kolga oja, Tõstamaa jõgi, Lindi oja, Looda oja, Kabli oja, Lemmejõgi, Priivitsa oja, 

Rannametsa jõgi, Häädemeeste jõgi, Ura jõgi, Reiu jõgi, Pärnu jõgi, Sauga jõgi ja Audru jõgi. 

Konfliktalad tekivad rohelise võrgustiku ja erinevate infrastruktuuride ristumisel (nt maanteed, 

raudtee), konkureerimisel ühele ja samale territooriumile (nt turbaalad, karjäärid). Leevendavad 

meetmed selliste konfliktide vähendamiseks või pehmendamiseks saab määrata iga konkreetse 

konfliktkoha jaoks tehtavate uuringute ja hinnangute alusel, mille lahendamine on konkreetsema 

planeeringu või projekti ülesanne.  

Maakonnaplaneeringuga on määratud maakonna taseme rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks ja 

säilitamiseks üldised kasutustingimused.  

Koostatud roheline võrgustik kajastab maakondliku tähtsusega rohevõrgusikku. Valdadel tuleb 

üldplaneeringute koostamisel määrata madalama taseme rohevõrgustiku koridorid ja tuumalad. 

Rohelise võrgustiku võtmine kaitse alla ei ole Eestis otstarbekas ega vajalik. See muudaks asustuse 

püsimise ja arengu maapiirkondades küsitavaks, oleks vastuolus rohelise võrgustiku eesmärgiga ja 

integreeritud ruumilise planeerimise põhimõtetega. Kaitse alla võtmine tooks kaasa samuti ulatuslikud 

kulud ning hakkaks takistama asustuse püsimist hajaasustuses, mis on vajalik muuhulgas riigi 

julgeoleku kaalutlustel. (Eesti 2030+) 

Rohelise võrgustiku säilitamise meetmed on maakonnaplaneeringus üldiselt piisavad (vajaduse korral 

võib neid täiendada), kuid üldplaneeringutes tuleb rohkem tähelepanu pöörata nende piiride ja 

kasutustingimuste täpsustamisele. 
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6.7 MAARDLAD JA MAAVARAD 

Maakonnaplaneeringu koostamisel tuleb arvestada keskkonnaregistri maardlate nimistusse kantud 

maardlate olemasoluga planeeringualal. Keskkonnaregistri maardlate nimistust on saadud andmed 

seisuga 06.06.2016.  

Maavara on looduslik kivim, setend, vedelik või gaas, mille omadused või mille lasundi 

lasumistingimused vastavad maapõueseaduse (vastu võetud 23.11.2004) § 9 lõike 1 alusel 

kehtestatud nõuetele või uuringu tellija esitatud nõuetele ja mille lasund või selle osa on 

keskkonnaregistris arvele võetud. Maardla on geoloogilise uuringuga piiritletud ja uuritud ning 

keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud maavara lasund. Kaevandada tohib ainult 

keskkonnaregistris maavarana arvele võetud kivimi, setendi, vedeliku või gaasi looduslikku lasundit.  

Pärnu maakonnas on seisuga 06.06.2016 keskkonnaregistri maardlate nimistusse kantud 79 

maardlat: 7 dolokivimaardlat, 2 savimaardlat, 1 järvemudamaardla, 19 kruusamaardlat, 18 

liivamaardlat ja 32 turbamaardlat. Pärnumaa maardlate asukohad on esitatud joonisel 20. 

 

Joonis 20: Pärnumaa maardlad ja kaitsealad, seisuga 06.06.2016 
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Pärnu maakonnas on 4 üleriigilise tähtsusega maardlat vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 

09.06.2015 nr 131 „Üleriigilise tähtsusega maardlad“ (RT I 2005, 34, 265), need on Anelema ja 

Koonga dolokivimaardlad, Arumetsa savimaardla ja Lavassaare turbamaardla. Ülejäänud 75 maardlat 

on kohaliku tähtsusega. 

Pärnu maakonnas on 53 kehtivat maavara kaevandamise luba: 6 dolokivikarjääri, üks savikarjäär, 29 

kruusa- ja liivakarjääri ja 17 turbatootmisala. Menetluses on 19 maavara kaevandamisloa taotlust. 

Pärnu maakonnas on väljastatud 10 geoloogilise uuringu luba ja menetluses on 11 geoloogilise 

uuringu loa taotlust. 

 

Maakonnaplaneeringu koostamisel arvestati „Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukavaga 

2011-2020“ (Vabariigi Valitsuse korraldus 15.03.2011 nr 127) (edaspidi ehitusmaavarade 

arengukava). Arengukavas on välja toodud ehitusmaavarade puudujääk Pärnu maakonnas (tabel 13).  

Ehitusmaavarade arengukava eesmärk on tagada maavarade keskkonnasõbralik kaevandamine ning 

maapõueressursi efektiivne kasutamine minimaalsete kadude ja jääkidega. Keskkonnasõbralik 

kaevandamine tähendab maardla kiiret hõlvamist, maavara lühiajalist väljamist, põhjavee minimaalset 

mõjutamist, müra-, tolmu- ja seismiliste normide ületamise vältimist ning kaevandatud ala kiiret 

projektikohast korrastamist. Ressursi efektiivne kasutamine tähendab kaevandamisväärse maavara 

võimalikult täielikku väljamist ning kaasnevate maavarade kasutamist.  

Ehitusmaavarade jaoks arengukava aastast kaevandamismäära ei kehtesta (põlevkivi ja turba jaoks 

on praegu kaevandamismahu piirmäärad kehtestatud). Ehitusmaavarade optimaalse 

kaevandamismahu määramine on arengukavas asendatud ehitusmaavaradega varustuskindluse 

arvestuse kasutuselevõtuga. Kaevandatud ehitusmaavaradest kasutatakse ligikaudu 92% Eestis ja 

kaevandamismahu piirmäärad pidurdaksid ehitustegevust, sh ka riigi huviga seotud objektide 

ehitamist. Selleks, et tagada ehitusmaavarade säästlik ja jätkusuutlik tarbimine, on eelkõige vaja 

pöörata tähelepanu kaevandamise asukoha ja kaevandamistehnoloogia valikule ning kaevandatud 

ala korrastamisele. 

Ehitusmaavarade arengukavas on esmakordselt maavarade jaoks kasutusele võetud 

varustuskindluse mõiste. Varustuskindluse regulaarne arvestus näitab tarbimise põhjal, kui kauaks 

jätkub mäeeraldistes kaevandamiseks antud varu ja aitab vältida mõne ehitusmaavara varu 

ootamatut puudujääki. Samuti on varustuskindlust käsitlev avalik teave vajalik maardlate mõistliku 

kasutuselevõtu jaoks, mis eelkõige seisneb mäeeraldise optimaalses asukohavalikus, 

keskkonnatingimustega arvestamises ning maavara säästlikus kasutamises. Maardlate kasutusse 

võtmisel tuleb eelistada juba avatud maardlate maksimaalset võimalikku kasutamist, mille kohta on 

piisavalt vajalikku informatsiooni nii keskkonnatingimuste kui ka kaevandamise tehnoloogiliste 

võimaluste kohta. Nende maardlate ammendamise eesmärk on ka maksimaalselt edasi lükata uute 

maardlate kasutuselevõttu.  

Uute potentsiaalselt sobivate maardlate avamisel tuleb arvestada sobiva varu omaduste ja hulgaga, 

geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste tingimustega, looduskaitse tingimustega, arheoloogia- ja 

muinsusväärtuste ning infrastruktuuri piirangutega. Kõikide nende tingimuste koosmõju näitab, kas 
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maardlas on võimalik keskkonnasäästlik kaevandamine, mis väldib ühtlasi taastumatu loodusvara 

asjatuid kadusid. Kui keskkonnatingimused seavad piiranguid maardlale ja kaevandamise 

planeerimise ajal puudub rahuldav tehnoloogiline lahendus, siis selle maardla kasutuselevõtt lükkub 

edasi tulevikku. Seetõttu ei ole võimalik öelda ka kõikide keskkonnaregistris arvele võetud maardlate 

täpset kaevandamise alustamise tähtaega. Samuti ei ole teada aeg, millal tekib mingi maavara 

kaevandamise vajadus.  

Varustuskindluse seisukohast ei ole kõige tähtsam jääkvaru absoluutkogus, vaid see, kui kauaks varu 

jätkub, võttes aluseks kaevandamismahu. Seega iseloomustab varustuskindlust ressursi 

ammendumise kiirus, st maavaravaru täielikuks kaevandamiseks kuluv aeg, võttes aluseks viimase 5 

aasta keskmiste kaevandamismahtude juures mäeeraldiste ammendamiseks kulunud aja 

ehitusmaavarade kaupa. Enamikel juhtudel ei ole kogu mäeeraldise varu kaevandatav, mis tähendab, 

et tegelikult on ressursi ammendumiseks leitud aeg veelgi lühem. Arvutustes ei võeta arvesse ka 

kaevandamismahtude suurenemist pikemas perspektiivis. Seega arvestades kaevandamisloa 

saamiseks ja mäeeraldisel ettevalmistustöödeks kuluvat aega, on kriitiliseks loetud olukord, kui 

ehitusmaavara jätkub vähem kui 10 aastaks. Lubja- ja dolokivi kaevandamise alustamiseks võib jääda 

see aeg isegi liiga lühikeseks, sest maavara geoloogiline uuring, kaevandamisloa saamine ja 

kaevandamise ettevalmistustööd võivad võtta kauem aega. Kui varu jätkub 10–20 aastaks, tuleb 

hakata tegema ettevalmistusi uue ressursi kasutusele võtmiseks.  

Varustuskindluse regulaarne arvestus on otstarbekas siduda maardlate nimistu andmebaasiga, kuna 

selle arvestuse alusel on võimalik prognoosida, kui kauaks jätkub kaevandamiseks antud 

ehitusmaavarasid maakondades. 

Tabelis 13 on toodud Pärnu maakonna ehitusmaavarade varu ammendumise kiirus (aastates) 

maardlate nimistu andmete järgi seisuga 31.12.2008. 

Tabel 13. Ehitusmaavarade varu ammendumise kiirus (aastates) maardlate nimistu andmete 

järgi seisuga 31.12.2008 (Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020) 
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20    30 16  26  10*  20 

Eesti 
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29 16 762 78 59 14 32 16 114 10* 97 46 

*Arumetsa maardlas anti keramsiidisavi kaevandamise luba 21.01.2009, siis keramsiidisavi 
varustuskindlus ei ole praegu enam kriitiline. Ehitusmaavarade kasutamise riiklikus arengukavas  
2011-2020 on kriitilise seisuga ehitusmaavara ammendumise kiiruse (ehitusmaavara jätkub 
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vähemaks kui 10 aastat) näitaja märgitud punasega (Pärnu maakonnas ei olnud kriitilise seisuga 
ehitusmaavara). Kui varu jätkub 10–20 aastaks, on näitaja märgitud kollasega. 

 

Vastavalt tabelile 13 on Pärnu maakonnas keskmine ehitusmaavarade varu ammendumise kiirus 20 

aastat (seisuga 31.12.2008). 

Piirangud maavarade kaevandamisel tulenevad looduskaitseseadusest: 

§ 31. Piiranguvöönd 

 (1) Piiranguvöönd on kaitseala maa- või veeala, kus majandustegevus on lubatud, arvestades 

käesoleva seadusega sätestatud kitsendusi. 

 (2) Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on piiranguvööndis keelatud: 

 …  3) maavara kaevandamine; … 

§ 37.  Ranna ja kalda piiranguvöönd 

(3) Ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud: 

…  5) maavara kaevandamine; … 

§ 30. Sihtkaitsevöönd 

(1) Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja 

poollooduslike koosluste säilitamiseks. Sihtkaitsevööndis asuvaid loodusvarasid ei arvestata 

tarbimisvarudena. 

(2) Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on sihtkaitsevööndis keelatud: 

1) majandustegevus; 

2) loodusvarade kasutamine. 

 

Vabariigi Valitsuse 12.12.2005 määrusega nr 293 „Turba kriitilise varu ja kasutatava varu suurus 

ning kasutusmäärad“ on sätestatud turba kriitiline varu ja turba kasutatava varu suurused ning 

aastased kasutusmäärad (tuhandetes tonnides). Pärnu maakonna turba kriitilise varu suurus on 

228 000, turba kasutatava varu suurus on 91 000 ja turba aastane kasutusmäär on 735 tuhat tonni.  

„Pärnumaa turbavarude arengukava (aastani 2030)” Maves, 2003, kontseptsiooni põhiideeks on 

Pärnumaa turbavarude pikaajaline ja säästev kasutamine, turbakaevandajatele arenguperspektiivi 

andmine, pidades silmas võimalikke arenguid turba riigisisese kasutamise laiendamise osas. Selles 

protsessis on oluline optimaalse tasakaalu saavutamine varude kasutamise ja loodusliku keskkonna 

vahel. Sotsiaalses plaanis on vaja tagada Tootsi ja Lavassaare asula areng ja inimeste tööhõive.  

Maardlate turbavarude kasutamisega kaasnevate keskkonnamõjude vähendamine eeldab 

süstemaatilist keskkonnaprobleemide arvestamist ja lahendamist kõigis etappides, alates ideest 

varusid kaevandada (tootmisalasid rajada) ja lõpetades ammendatud tootmisala korrastamise ning 

järelhooldega. Turbatootmise majandusliku ja keskkonnakaitse tulemuslikkuse tõstmiseks on vaja 

teha koostööd erinevate huvigruppidega ja süvendada turbatootjate omavahelist koostööd.  
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Laiemas kontekstis on arengukava eesmärgiks arendada turba kaevandamist ja suurendada turba 

kasutamist Pärnumaal ja Eestis tervikuna, seda ka turba kui kohaliku kütuse suurema kasutamisega, 

seejuures parimat võimalikku tehnikat kasutades, tagada turba kaevandamise ja kasutamise läbi 

elanikkonna tööhõive ja sotsiaaltingimuste paranemine. 

Väljalangevate tootmisalade asendamiseks kuni aastani 2030 võtta kasutusele uued alad Lavassaare 

maardlas, samuti Pööravere, Kaseraba, Rääma maardla osas. Potentsiaalsed on ka Kihlepa ja 

osaliselt Kõrsa maardla.  

Kaseraba jääb Lavassaare looduskaitsealale ja Tootsi Turvas AS on loobunud maavara 

kaevandamisloa taotlusest. 

Kontseptsiooni alusel püstitatud eesmärgid on järgmised:  

� uute tootmisalade kasutuselevõtt kõiki keskkonnanõudmisi arvestades ja parimat võimalikku 

tehnikat kasutades;  

� ammendatud tootmisalade rekultiveerimine mõistlike kulutustega ja vastavuses 

keskkonnanõuetega; 

� erinevate ettevõtete tegevuste integreerimine nii majandustulemuste kui ka keskkonnakaitse 

parendamise nimel;  

� erinevate ettevõtete tootmiskavade ühildamine (kommunikatsioonide ühildamine) ja 

turbaväljade keskkonnariskide vähendamine; 

� turbatootmisalade keskkonnamõjude vähendamine (veereostuse vähendamine, saavutada 

pinnaveekogude kvaliteedi osas vähemalt II veeklass); 

� kaitstavate alade ja potentsiaalsete kaitsealade režiimi tagamine; 

� ettevõtete tegevuste vastavusse viimine õigusaktide nõuete ja hea tavaga; 

� ettevõtete keskkonnakaitselise tulemuslikkuse tõstmine; 

� alternatiivsete materjalide kasutamine turbatoodete (kasvumulla) tootmiseks.  

Eesmärkide täitmiseks on koostatud tegevuskava, mis turbatootjate poolt kindlustaks maardlate 

pikaajalise ja võimalikult keskkonnaohutu kasutamise, tagaks ammendatud tootmisalade 

rekultiveerimise ja kaitstavate alade režiimi. 

Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade nimekiri on kehtestatud keskkonnaministri 

määrusega 13.01.2011 nr 7 „Kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaalade nimekiri“. Pärnu 

maakonnast on nimekirja kantud: Kõrsa maardla Kildemaa kaevandamisala, Leiburi maardla Leiburi 

kaevandamisala, Oese maardla Oese kaevandamisala ja Viirasoo maardla Viirasoo kaevandamisala. 

Jääksoode taastamise osas on tehtud „Korrastatavate jääksoode valik“ aruanne TLÜ Ökoloogia 

Instituudi poolt 2015. aastal. Tööga valiti korrastamiseks sobivaimad jääksood ning koostati nende 

soovitav taastamisjärjekord. Anti ülevaade alade praegusest seisundist ning pakuti välja nende 

keskkonnatingimustest, taimkatte arengust, veerežiimi reguleerimise võimalustest, maaomandist ja 

muudest asjaoludest tulenevalt optimaalne taastamissuund ning pakuti välja esialgsed 

taastamislahendused. Võimaluse korral eelistati sooökosüsteemi või muu märgala suunalist 

taastamislahendust. 



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne   

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

 

115/ 155 

 

Pärnu maakonnas on välja valitud: 

I valiku alad - Alu, Kõima, Võlla ja Tolkuse (kaitstavatel aladel paiknevad jääksooalad); 

II valiku alad – Alu, Kõima, Kõrsa, Võlla ja Kildemaa (riigimaadel paiknevad jääksooalad); 

II valiku alad – Maima, Tolkuse ja Reiu-Sibula (riigimaadel paiknevad kuid eramaadega piirnevad 

jääksooalad); 

II valiku alad – Mõrdama (osaliselt või täielikult eramaadel paiknevad jääksooalad); 

Jääksooalade III valiku alad – Kildemaa, Maima, Kõrsa, Reiu-Sibula ja Mõrdama.  

Keskkonnaministeeriumi tellimisel on Eesti Geoloogiakeskus OÜ teostanud kaevandamisega rikutud 

ja mahajäetud ehitusmaavarade karjääride revisjoni Lääne-Eestis „Kaevandamisega rikutud ja 

mahajäetud ehitusmaavarade karjääride revisjon Lääne-Eestis (Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla, Saare 

ja Viljandi maakond)“, 2014.  

Revisjonitööde käigus koguti ja analüüsiti andmeid riigi- ja munitsipaalmaal asuvate Pärnumaa 24 

mahajäetud karjääri kohta. Omavalitsuste lõikes jaotusid karjäärid järgmiselt: Are vald (Eavere ja 

Niidu kruusakarjäär), Halinga vald (Maima kruusakarjäär), Häädemeeste vald (Aruoja, Kiusumetsa, 

Teaste ja Võiduküla liivakarjäär), Koonga vald (Vanamustu liivakarjäär), Paikuse vald (Reiu 

savikarjäär, Reiu-Liiva, Seljametsa ja Tahkuranna liivakarjäär), Saarde vald (Massi kruusakarjäär), 

Tori vald (Pärnametsa kruusakarjäär), Tõstamaa vald (Alu ja Pärna kruusakarjäär), Varbla vald 

(Ennikese kruusakarjäär ja Mureoru liivakarjäär), Vändra vald (Kaisma, Krahvi, Kõnnu, Kõnnu II, 

Kõnnu III kruusakarjäär ning Kellissaare liivakarjäär). 

Kahekümne nelja mahajäetud karjääri piires on kaevandamisega rikutud riigimaa kogupindala ca 

176,9 hektarit. Suuremad (üle 10 ha) kaevandamisega rikutud alad on Alu, Kellissaare, Reiu-Liiva, 

Seljametsa, Tahkuranna ja Teaste karjääris, väiksemad (alla 2 ha) Eavere, Kõnnu II, Kõnnu III, 

Maima ja Mureoru karjääris.  

Maavara kasutuse perspektiivi järgi on maakonnaplaneeringuga maavarad jagatud kolme 

kategooriasse (Joonis 21): 

� I kategooria – alad, kus maavarade kaevandamine on soodustatud. 

Kaevandustegevus toimub juba praegu ja on mõistlik kaevandamist jätkata. 

� II kategooria – alad, kus kaevandamise alustamiseks ei ole teada suuremaid 

takistusi. 

� III kategooria – alad, kus maavara kaevandamiseks on olulised kitsendused (nt 

tiheasustus, looduskaitsealad, Natura 2000 alad) ja seetõttu maavarade 

kaevandamine nendel aladel ei ole tõenäoliselt võimalik.  

Maakonnaplaneeringuga on sätestatud maardlate ja maavaravaru kaevandamisest mõjutatud alade 

kasutustingimused.  
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Joonis 21. Pärnu maakonna maardlate kategooriad 

Maardlate kasutuselevõtul tuleb võimalusel vältida alasid, mis asuvad väärtuslikel 

põllumajandusmaadel ja väärtuslikel maastikel. Juhul, kui nimetatud aladel on kaevandamine 

majanduslikult otstarbekas, tuleb eelnevalt kaaluda kaasnevaid mõjusid väärtuslikele 

maastikukomponentidele ning nende toimimise tagamisega tuleb arvestada kaevandamisloale 

tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel korrastamisprojekti 

koostamisel. Vajadusel tuleb lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete 

rakendamiseks. 

Maardlate kasutuselevõtul või maardlas uute karjääride rajamisel tuleb alati enne maavara 

kaevandamise lubamist selgitada välja keskkonnamõju võimalik ulatus (keskkonnamõju hindamise 

läbiviimine; müra, tolmu ja vibratsiooni mõõtmine või modelleerimine, hüdrogeoloogiline uuringud jne) 

ning rakendada asjakohased meetmed kaasnevate keskkonnamõjude vältimiseks või 

leevendamiseks. Suur osa maavara kaevandamise negatiivsetest mõjudest on seotud materjali 
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väljaveoga. Kruusateedele mustkatete rajamise kaalumisel tuleb ühe argumendina arvesse võtta ka 

töötavate karjääride väljaveoteid, milles ääres paiknevad majapidamised.  

Kaevandamisega rikutud maa korrastamise suund määratakse maavara kaevandamise loas ja 

korrastamine toimub vastavalt Keskkonnaameti poolt antud korrastamise tingimustele. 

Maakonnaplaneeringu lahendus maavarade jagamisel kategooriatesse on arusaadav ja põhjendatud 

ning maapõueseadusega kooskõlas.  

 

6.8 VÄÄRTUSLIKUD PÕLLMAJANDUSMAAD 

Seadusandlikult on defineerimata väärtusliku põllumajandusmaa määratlemise ühtsed alused. Endise 

Põllumajandusministeeriumi, praeguse Maaeluministeeriumi tellimusel valmis 2015. a 

Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo poolt (koostajad Priit Penu, Tambet Kikas, Kadri 

Allik) töö „Väärtusliku põllumajandusmaa kaardikihi loomine“, mis sätestab, et kõige otstarbekam on 

väärtusliku põllumajandusmaa iseloomustamisel arvestada mullaviljakust. Mullaviljakust 

väljendatakse erinevaid mullaparameetreid kompleksselt käsitleva mulla boniteediga. Nimetatud töö 

eesmärgiks oli väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine ja vastava kaardikihi loomine kogu 

Eestile ühtse süsteemi alusel.  

Väärtusliku põllumajandusmaa määratlemise eelduseks on eelnevalt nimetatud töö alusel 

põllumajandusmaa massiivide reaalboniteet. Väärtusliku põllumajandusmaa selgitamiseks kasutati 

kahte kriteeriumi:  

1. Väärtuslik põllumajandusmaa on haritav maa ja looduslik rohumaa, mille tootlikkuse 

hindepunkt ehk reaalboniteet on võrdne või suurem Eesti põllumajandusmaa kaalutud 

keskmisest reaalboniteedist.  

2. Maakonnas, mille põllumajandusmaa kaalutud keskmine boniteet on Eesti 

põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist madalam, on väärtuslik see 

põllumajandusmaa, mille boniteet on võrdne või suurem maakonna põllumajandusmaa 

kaalutud keskmisest reaalboniteedist. 

Eesti kaalutud keskmise reaalboniteedi hindepunkti arvuline väärtus on nimetatud töö alusel 40 

hindepunkti ning Pärnu maakonnas 35 hindepunkti.  

Pärnu maakonna planeeringu asustuse joonisel on näidatud väärtusliku põllumajandusmaana haritav 

maa, mille boniteet on üle Pärnu maakonna keskmise (35 hindepunkti) ja põllumaa, mis on 

kuivendatud (sõltumata mulla boniteedist, mis võib olla nii üle kui alla maakonna keskmise). 

Maakonna tasandi väärtusliku põllumajandusmaa massiivi suurus on maakonnaplaneeringu 

täpsusastmest lähtuvalt 5  ha (Joonis 22).   

Maakonnaplaneeringuga määratakse üldised soovitused väärtuslike põllumajandusmaade 

säilitamiseks ja tingimused väärtuslike põllumajandusmaade kajastamisel üldplaneeringute 

koostamisel.  
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Väärtuslike põllumajandusmaade puhul on oluline keskkonnasõbralik mulla kasutamine, loodus- ja 

kultuurmaastike toimimise tagamine ja säästlik kasutamine. Põllumajandusega tegelemisel tuleb suurt 

rõhku panna keskkonnasõbralikule mulla kasutamisele, kindlasti ei tohi ületada haritavale maale 

lubatud antavat lämmastiku kogust aastas. Vastasel korral on suur oht vee kvaliteedile (nii põhjavesi 

kui veekogud). Põhjavee kaitsmiseks on maakonnaplaneeringus sätestatud tingimus, et kaitsmata 

põhjaveega aladel tuleb lähtuda nitraaditundlike alade väetamisnormidest ja karjatamiskoormusest 

ning nõrgalt kaitstud aladel on otstarbekas kaaluda põllumaa kasutuskoormuse vähendamist.  

 

Joonis 22. Pärnu maakonna väärtuslikud põllumajandusmaad 

Pärnu maakonna planeeringuga väärtustatakse Pärnumaa põllumajandusmaid, mis on eelduseks ka 

kohaliku toidu väärtustamisel. Väärtuslikuks peetaksegi Pärnumaal kasvatatud toorainest ja 

Pärnumaal kohapeal toodetud toitu. Kohaliku toidu väärtustamine kogub populaarsust ja selleks on 

moodustatud mitmetes kohtades erinevaid toiduvõrgustikke, luuakse väikeseid talupoode ja –turge, 

töötatakse välja erinevaid piirkondlikke kaubamärke, kokaraamatutesse koondatakse teadmisi 

traditsiooniliselt valmistatud toitudest.    
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6.9 VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD 

Väärtuslike maastike hoidmine, säilitamine ja kestlik kasutamine teenib üleriigilise planeeringu „Eesti 

2030+“ kohaselt osaliselt rohelise võrgustiku toimimise eesmärke, sest need sisaldavad muuhulgas 

loodusväärtusi, poollooduslikke kooslusi jms, seetõttu mõju looduskeskkonnale, sh bioloogilisele 

mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele, loomadele, pinnasele, vee ja õhu kvaliteedile, 

kliimamuutustele, kultuuripärandile ja maastikele on positiivne. 

Väärtuslikud maastikud aitavad säilitada traditsioonilisi maastikuelemente, struktuure ja maakasutust. 

Kultuurmaastiku säilitamine ja hoidmine eeldab majandustegevuse ja uute rajatiste hoolikat 

planeerimist (et ei hävitatakse olemasolevaid väärtusi). Samas kultuurmaastiku säilimine eeldab 

sihipärast hooldust.  

Väljakujunenud asustussüsteem ja maastikumuster on Eesti kultuuri ja ajaloolise järjepidevuse üks 

olulisi väljendusi ning rahvusliku identiteeti ning keskkonnakvaliteeti kindlustav tegur. Väärtuslikud 

maastikud toetavad külade ja kogukondade püsimist ja väärtuslikke maastikke ohustavad peamiselt 

külade tühjenemine, millega kaasneb avatud alade võsastumine ning hoonete lagunemine.  

Pärnu maakonna väärtuslikud maastikud on esmakordselt määratud teemaplaneeringuga „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud 20.05.2003). Üldnimetuse väärtuslik 

maastik all käsitletakse Pärnu maakonna planeeringus väärtuslikke maastikke, kauneid tee- ja 

veeteelõike ning silmapaistvalt ilusa vaatega kohtasid. Väärtuslike maastikena on määratud kuhjunud 

väärtustega maastikud (maastikul on kultuurilis-ajalooline väärtus, looduslik väärtus, puhkeväärtus ja 

turismipotentsiaal, identiteediväärtus ning esteetiline väärtus).  

Pärnu maakonna planeeringus määratleti 33 väärtuslikku maastikku, 21 kaunist tee- ja veeteelõiku 

ning 48 silmapaistvalt ilusa vaatega kohta.   

Pärnu maakonna väärtuslikud maastikud (sulgudes on joonisel 23 toodud väärtusliku maastiku 

number):  

Reiu jõe suudmeala väärtuslik maastik (A1) hõlmab Reiu jõe suudmeala, jõe kaldaaladele jäävad 

luitemännikud, Silla küla ja Pärnu jõe vasakkalda koos Paikuse aleviga. Piirkond on vanimaid 

asustatud paiku Eestimaal. Reiu jõe suubumisel Pärnu jõkke moodustub avar veeala kaunite kõrgete 

jõekallaste vahel. Jõgede ühinemiskohal on Pärnu jõe laius paarsada meetrit. Jõgede kaldad on heas 

looduslikus seisundis ja neisse suubub palju looduslikke ojakesi. Põhiliselt kasvab jõgede kallastel 

ilus männimets, mis on meelispuhkepaigaks nii kohalikele kui linlastele. 

Sindi väärtusliku maastiku (A2) piirkond haarab kauni looduse Pärnu jõe kallastel, kus jõe paremale 

kaldale jäävad hajali asetsevad talud ja elamud ning vasakkaldale Sindi Kalevivabriku ümber aja 

jooksul kujunenud linnamaastik. Maastikku läbiv element on järskude kallastega lammiorus voolav 

Pärnu jõgi. Sindi linna kohal jõeorg kitseneb, jõe linnapoolsed kaldad muutuvad eriti järsuks, tõustes 

kohati püstloodis kuni 10 meetrit üle veepinna. Kaunid vaated jõele avanevad Sindi vanalt 

raudteesillalt. Üheks maastiku eripäraks on olnud Sindi veehoidla ja Sindi pais.  

Sindi pais tõkestab siirdekalade rändeid, olles seetõttu hinnatud suurimaks probleemiks Pärnu 

jõestiku ja lahe kalavarudele, mistõttu on peale pikki uuringuid jõutud järeldusele, et Sindi betoonpais 
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lammutatakse ja rajatakse loodusilmeline kärestik. Nimetatud tegevus muudab Sindi väärtusliku 

maastiku ilmet, kuid ei muuda selle väärtust. Seda tagavad eelnevad uuringud, keskkonnamõju 

hindamised, projekteerimine jms. Sindi paisu lammutamise mõjusid Pärnu maakonna planeeringu 

KSH-s ei hinnata, sest neid mõjusid on mitmeid kordi hinnatud ja viimati on 2013. a Ramboll Eesti AS 

poolt koostatud „Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise KMH aruanne“.     

Tori väärtuslik maastik (A3) moodustub läbi viljakate väljade voolava Pärnu jõe kallastel Tahkuselt 

kuni Taalini ja Navesti jõe alamjooksul. Jõeäärsetelt teedelt ja sildadelt avanevad ilusad vaated 

põlistaludele ja liivakivipaljanditega Pärnu jõele. Elamusi pakuvad jõgede veerohkus ja kevadised 

jääminekud. Toris paljandub devoni liivakivi Pärnu lade, mis kalmistu kohal jõe vasakul kaldal 

moodustab umbes 500 meetri pikkuse, kohati üle kümne meetri kõrguse järsaku. 

Vihtra – Suurejõe – Kurgja jõemaastik (A4) hõlmab Pärnu jõe keskjooksu Kurgjalt Vihtrani. Piirkond 

on köitev kauni looduse poolest ja muudab hästi kättesaadavaks ja nauditavaks võimaluse liikuda 

Pärnu jõel, aga ka selle mõlemal kaldal kulgevatel vanadel teedel. Ala lahutamatu osa, mis aitab 

säilitada maastiku põlisilmet, on mets.  Pärnu jõe kallastel paiknevad põlistalud ning Vihtra ja 

Suurejõe asulad. Kurgjal asub kirjaniku ja 19. sajandi rahvusliku liikumise juhi C. R. Jakobsoni Kurgja-

Linnutaja talumuuseum. 

Vändra väärtusliku maastiku (A5) piirkond jääb Pärnu – Paide maantee äärde. Maastikupilt on 

rahuliku ilmega, avarate põldude ja metsatukkadega lauskmaa, mille keskel paikneb Vändra alev. 

Vändra maastiku ilmet on 19. - 20. sajandil kujundanud seal sündinud, elanud või töötanud väga 

mitmed Eesti kultuuri ja vaimsuse loojad (näiteks Lydia Koidula, Carl Robert Jakobson, Johan 

Woldemar Jannsen ja paljud teised). 

Kaisma järvede maastiku (A6) piirkond jääb Pärnu-Jaagupi – Kergu maanteest põhja, Enge jõe 

ülemjooksu valgalale. Suure osa alast hõlmavad madalamad metsased ja soised tasandikud ning 

Kaisma järved. Piirkonna lääneosas maapind kerkib ja moodustab Pööravere mõisa kohal laia 

paekühmu, mille pinnakate on nii õhuke, et kohati ulatub paas maapinnale. Endistele mõisapõldudele 

jääb Pööravere küla üksikute maantee ääres paiknevate taludega.  

Kodesmaa – Kaelase piirkonna põllumaastik (A7) hõlmab Via Baltica maantee äärse 

põllumaastiku Kodesmaa ja Langerma külades, kauni Libatse asula, Kaelase mõisa ja seda 

ümbritsevad põllualad. Tasasel reljeefil paiknev avatud põllumaastik Kodesmaa külast kuni Enge 

jõeni on kujundatud 1970.-1980. aastatel Pärnumaa tuntuima agronoomi Arnold Ermi poolt. Avatud 

maastikus domineerivad kõrgemad põllustatud alad, neid ümbritsevad metsatukad ja soised 

tasandikud. Pinnakate on kohati nii õhuke, et paas ulatub maapinnale välja. Põldudel, kus paas asub 

sügavamal, on mullad kõrge boniteediga ja põllud annavad head saaki. Ilusad nauditavad vaated 

korras põldudele ja taludele avanevad liikudes nii suurematel maanteedel kui ka põldudevahelistel 

külateedel. 

Lavassaare – Virussaare turbamaa (A8) piirkond hõlmab Lavassaare mäel paikneva alevi, 

Lavassaare raba ja järve, Virussaare raba ja sellega põhjaküljest piirneva Pereküla. Lavassaare 

mäge ümbritseva raba turbakiht on kohati kuni üheksa meetrit paks ja raba on peaaegu täiesti tasane. 

Lavassaare nimega seondub suur rabade massiiv ja turbatootmine. Maastikuliselt on huvitav 
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Lavassaare järvest põhja poole sooservale jääv kümne hektari suurune paepealne, nn Pereküla alvar, 

kus kasvab rohkesti kadakaid, pihlakaid ja metsistunud õunapuid. 

Soomaa väärtuslik maastik (A9) haarab põhiliselt Soomaa rahvuspargi. Soomaa - see on 

metsarõngaist ümbritsetud hiiglaslikud rabad, jõed, mis aeg-ajalt sängi ära ei mahu, lammidel laiuvad 

luhad ja õiterohked puisniidud. Inimene kohandas Soomaal elades oma elu looduse järgi. Külades 

öeldi, et Soomaal on viis aastaaega: kevad, suvi, sügis, talv ja suurvesi. Soomaa mitmekesine loodus, 

omapärane rippsilla- ja ühepuulootsiku-kultuur on viimaste aastaga muutnud selle ala väga 

populaarseks.  

Uulu – Tahkuranna – Jõulumäe väärtuslik maastik (A10) jääb Reiust kuni Võisteni rahvusvahelise 

maantee Via Baltica ja Pärnu lahe vahele. Tahkurannas, kus luiteahelikud ulatuvad ka teisel pool 

maanteed kaugele sisemaale, jäävad maastikule Jõulumäe männimetsad. Ala märksõnad on meri, 

rand, rannatasandikud ja luitemännikud. Piirkond jääb Pärnu linna lähiümbrusesse, on hästi 

ligipääsetav ja väga atraktiivne. 

Rannametsa väärtuslik maastik (A11) haarab peamiselt Rannametsa - Soometsa looduskaitseala. 

Maastikku iseloomustavad madalad rannaalad, luitelised rannavallide ahelikud ja soode massiivid. 

Männimetsaga kaetud luiteahelikel kulgevalt rahvusvaheliselt Via Baltica maanteelt avanevad kaunid 

vaated luidetele, rannaaladele ja merele. Rannametsa luited kui loodusobjekt on valitud Pärnumaa 

loodussümboliks. 

Häädemeeste väärtuslik maastik (A12) jääb Via Baltika ja Liivi lahe vahele, hõlmates Häädemeeste 

aleviku ja selle lähiümbruse. Häädemeestet läbivad osaliselt männimetsaga kaetud luiteahelikud, 

milledest mere poole jäävad tasased madalad rannaalad. Alevik on ajalooliselt kujunenud liivase 

rannaluitevalli merepoolsele nõlvale vana Pärnu-Riia maantee äärde. 18. sajandil oli Häädemeeste 

postijaam tähtsal Tallinn-Riia postimaanteel. Laiemalt on Häädemeeste Eestis tuntud ka mineraalvee 

leiukohana. Mere ja aleviku vahel kilomeetri laiusel rannaribal paiknevad üksikud talud. Rand on 

roogu kasvanud ja mudane. Siit põhja poole jääb Pärnumaa suurim Häädemeeste-Rannametsa 

rannaniit. Imekaunid on õhtused vaated, kui päike loojub merre. 

Ikla – Kabli – Jaagupi rannikumaastik (A13) asub Liivi lahe rannikul mereranna ja Via Baltica 

maantee vahel. Rannajoont palistavad pea igal pool rändrahnude read. Ilus liivarand algab Kablist ja 

ulatub Läti piirini. Pisut rannajoonest sisemaa poole kerkivad madalalt pinnalt järsult piki rannikut 

levivad luited, väiksemad luited ulatuvad paiguti otse merre. Rannariba kitseneb Jaagupist Ikla 

suunas kilomeetrist kuni viiekümne meetrini. Läbi luiteahelike voolavad merre kaunid jõekesed 

Lemme, Kabli, Treimani ja Priivitsa. Punane liivakivi paljandub Kabli oja lõunapoolsel kaldal, samuti 

Lemme jõe suudmeosas maanteesilla kohal, kus viie meetri laiusel jõel on kuni seitse meetrit kõrged 

liivakivist kaldad. 

Põhja – Liivi märgala (A14) piirkond hõlmab suuri soo- ja metsaalasid, mille vahel paiknevad haritud 

põllumaad hajali asetsevate küladega. Piirkond jääb Reiu jõgikonna ülemjooksule. Maastik on suure 

bioloogilise mitmekesisusega, kus leidub unikaalseid elupaiku ja haruldasi taimeliike. Märgalade 

ümbruses asuvad viljakamad ja kõrgemad Sakala kõrgustiku servaalad on sajandeid olnud 

maaviljelusalad. 
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Kilingi-Nõmme – Saarde väärtusliku maastiku (A15) ala hõlmab Kilingi-Nõmme linna, Saarde 

kihelkonnakeskuse, Tihemetsa aleviku ning neid ümbritsevad metsa ja põllualad. Maastik jääb Sakala 

kõrgustiku äärealale ja seda ilmestavad ürgorud koos nende põhjas looklevate jõekestega. Maastiku 

metsarikkuse tõttu on piirkonnas ehitusmaterjaliks kasutatud enamasti puitu. Ala on tuntud 

metsatöötlemiskeskusena.  

Kihnu väärtusliku maastiku (A16) piirkond hõlmab Kihnu saare koos ümbritsevate laidude ja 

madala merealaga. Maastikku iseloomustab väärtuste paljusus: saared ja laiud, meri, rannikualad 

merelindude ja hüljestega, säilinud ranna- ja puisniidud, ajalooliselt kujunenud asustus ja Kihnu 

kultuur. Maastiku nauditavust ja väärtust tõstavad veelgi saare randadest avanevad kaunid vaated. 

Kuna merele ja laidudele pääsemine on raskendatud, muudab see meremaastiku veelgi 

salapärasemaks ja ihaldusväärsemaks. 

Manija – Liu rannikumaastik (A17) hõlmab Manija saare, mandri rannikuala Munalaiust kuni Liu 

ninani ja nende vahele jääva madala kivise mereala. Maismaast suure osa võtavad enda alla 

pärandkultuurmaastikud - rannaniidud. Piirkonda jäävad ajaloolised mälestised, kirikuase ja 14.-18. 

sajandi kalmistu Kirikunukk Liu ninal. Mererannalt avanevad kaunid avarad vaated. 

Lindi – Tõstamaa teemaastiku (A18) puhul on tegemist lookleva maanteega Lindilt kuni 

Tõstamaani, mis kulgeb vanal rannaluiteseljakul. Seliste kohal hargneb luitestik kaheks, maantee 

kulgeb edasi merepoolsel ahelikul. Teine ahelik eemaldub ja kulgeb rööbiti teega Tõstamaa alevikust 

mööda otse Kastna poole. Piki maantee äärt paiknevad Pootsi ja Seliste ridakülad. Teeäärset 

maastikku väärtustavad ilus männimets, Lindi soo, tammeallee ja mõisakompleks Pootsis ning kirikud 

Kõpus ja Selistes. Kevadisel suurveeperioodil pakuvad silmailu luiteseljakut lõikavad kiirevoolulised 

Männiku ja Tõrvanõmme ojad. Maastik jääb kogu ulatuses Kihnu väina mereparki. 

Tõstamaa – Värati väärtusliku maastiku (A19) piirkond jääb tervikuna Kihnu väina mereparki ning 

hõlmab Tõstamaa poolsaare kõrgustiku lainja luiteahelike vöö, sopilise rannikutasandiku ja Tõstamaa 

laiud. Rannaala reljeefis vahelduvad madalad alad suhteliselt kõrgemate rannavallide ja luidetega. 

Maastik on mitmekesine ja muutub kiiresti väikestel vahemaadel. Tõstamaa aleviku ümbruses paisub 

luiteahelik laiemaks, eriti rahutu ilmega kuplistikuks. Seal on luiteaheliku suuremad suhtelised 

kõrgused, kõrgeimaks tipuks on 28 meetrit kõrge Levaroti mägi. Luited on peaaegu üleni 

metsastunud. 

Ermistu – Tõhela järvemaastiku (A20) piirkond hõlmab Ermistu ja Tõhela järved, neid ümbritsevad 

sood ja Tõhela külamaastiku. Maastikku iseloomustab puutumata loodus, hõre asustatus, vaikus ja 

rahu. Kalarikkad järved on kujunenud meelispaigaks kalameestele. Osaliselt jääb piirkond Kihnu 

väina mereparki. 

Kastna – Vaiste väärtusliku maastiku (A21) piirkond hõlmab Tõstamaa - Varbla maanteest mere 

poole jääva Kastna poolsaare koos kauni mererannaga. Poolsaare läänepoolne rand on kivine, 

rannavallil kasvavad kõrged kadakad moodustavad uhke kadakasalu. Osaliselt on säilinud maatõusu 

ja omaaegse väga intensiivse karjatamise tingimustes kujunenud rannaniidud. Rannavallist maa pool, 

poolsaare keskosa madalamates kohtades kasvab salumets. Poolsaare idapoolne rand on madalam 

ja kipub roogu kasvama, maapind on laugem ja maastik avatum kui lääneosas. Imekaunid vaated 
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avanevad nii rannal, Kastna kadastikus kui ka külateedel liikudes. Maastik jääb ühe väärtuslikuma 

alana Kihnu väina mereparki. Maastikul on säilinud hajatalude struktuur ja talusid ühendav vana 

teedevõrk. Paljud talud on ümber ehitatud suvekodudeks.  

Sõmeri – Raespa rannikumaastiku (A22) piirkond hõlmab poolsaarte ja lahtedega liigendatud 

ranniku ning meresaared Matsirannast kuni Raespani. Maastiku reljeefis vahelduvad madalamad 

üleujutatavad alad suhteliselt kõrgemate rannavallide ja luidetega. Mererand on enamasti kivine, 

pakkudes vahelduseks üksikuid lühemaid või pikemaid liivaseid rannaribasid. Sõmeri - Raespa 

piirkond on tuntud pärandkultuurmaastike poolest. Rannikuala ja laiud on rikkad merelindudest. 

Vanade hajali paiknevate talude vahel kulgevad kõrgematel kivistel seljakutel külateed. Maalilisi 

vaateid merele saab nautida igast paigast mererannalt, samuti laidudelt mandrile. Piirkond jääb 

suures osas Kihnu väina mereparki. 

Varbla väärtusliku maastiku (A23) piirkond paikneb Tõstamaa - Varbla kõrgustiku Varbla suurvoorel 

ning hõlmab Varbla kiriku ja Vana-Varbla mõisa vahele ja nende ümbrusesse jääva maastiku. Oma 

asukoha tõttu on ala väga hästi ligipääsetav, piirkonda läbivad Audru-Tõstamaa - Nurmsi ja Varbla - 

Väänja maanteed. 

Paatsalu – Varbla laidude (A24) piirkond hõlmab rannikuala Läänemaa piirist kuni Varbla laidudeni. 

Enamasti kivine mererand on Paatsalu ja Varbla laidude kohal väga liigestatud. Maastikku ilmestab 

merelindude rikkus nii kevad-sügisesel läbirändel kui ka pesitsuspaikades rannikul. Sügavale merre 

ulatuvatelt maaninadelt avanevad imekaunid vaated merele ja rannaaladele. Maastikupildis 

domineerivad kadakaid ja kiviaedu täis maalapid, mis vahelduvad väiksemate ja suuremate looduslike 

metsatukkadega. Esineb mitmeid merest maatõusu tagajärjel eraldunud väikeseid madalaid 

rannajärvi: Käomardi, Vapri, Kahvatu, Illusaare. Maastikku ilmestavad Paatsalu ja Illuste mõisad ja 

paljud põlistalud, millest osa on jäänud küll ainult suvekodudeks. Paatsalu rannikualal valitsevad 

kirde-edelasuunalised väikevoored, mis merre ulatudes moodustavad lahtedest ja poolsaartest rikka 

ranniku. 

Nätsi – Võlla soomaastiku (A25) ala paikneb Pärnu madaliku lääneosas. Maastiku moodustavad 

Nätsi - Võlla raba looduskaitseala koos ümbritsevate metsaaladega ning rabast lõunasse ja edelasse 

jäävad moreenseljakud. Ligi 11 000 hektarit suur raba jääb Tõstamaa poolsaare kõrgustikutagusesse 

nõkku. Edelast on raba leviku piiriks Köössa - Alu - Murru moreenikuhjatis. Rabast loodesse jäävad 

Viruna puisniidud.  

Soontagana väärtusliku maastiku (A26) piirkond jääb Koonga valda ja on soode ja metsadega 

Pärnumaa teistest paikadest eraldatud piirkond. Maastikku läbivad Pärnu - Lihula ja Pärnu-Jaagupi - 

Kalli maanteed. Maapinna suhteliselt tasane reljeef on kaetud põldude, metsade ja soodega. 

Pinnakate on kohati nii õhuke, et paas ulatub lausa maapinnale. Talud ja avarad põllud jäävad 

maanteede või külateede äärde. Maastikku ilmestavad kohalikust paekivist ehitatud hooned ja 

paekiviaiad. Siinse asustuse olemasolust juba muinasajal annavad kinnitust kaks linnust: II 

aastatuhande alguses rajatud Soontagana maalinn Kurese külas ja I aastatuhande teisel poolel 

rajatud Taaramägi Mihkli külas. 
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Audru – Valgeranna väärtusliku maastiku (A27) piirkond hõlmab Audru aleviku, Valgeranna ja selle 

vahele jääva madala Audru poldri. Audru on endine kihelkonnakeskus, mille ümber hiljem kujunes 

Audru alevik. Vanematest hoonetest on säilinud kirik ja mõisakompleks, hilisemad elamud on ehitatud 

jõgede kallastele. Läbi Audru lookleb ja silmuskleb kõrgete liivaste kallaste vahel Uruste oja, mis 

aleviku keskel suubub Audru jõkke. Uruste oja suudmes on vesi üles paisutatud. Varem kasutati vee-

energiat elektri tootmiseks, praegu on elektrijaama hoones toitlustuskoht. Kevaditi ja sügiseti on märg 

avar Audru poldriala kujunenud läbirändel olevate lindude peatuspaigaks ja praeguseks on sellest 

saanud rahvusvahelise tähtsusega linnuala.  

Pärnu ranna ja vanalinna väärtusliku maastiku (A28) piirkond jääb Pärnu lahe, Tammsaare ja Aia 

tänavate ning Pärnu jõe vahele. Maastiku reljeef on madal ja tasane, ainus kõrgendik sellel on 

Munamägi. Ala võib tinglikult jaotada viieks: supelrand, rannapark ja kuurort, villade rajoon, vanalinn 

koos bastionide vööndiga ning jahisadam.  

Pärnu rannaniidu väärtusliku maastiku (A29) piirkond hõlmab pika madala liivase rannaala Pärnu 

lahe rannikul Pärnus, linnapiirist kuni Side tänavani. Maismaa poolt piirneb ala Merekalda tänava ja 

Mai elamurajooniga. Iseloomulik on lauge liivarand, mille kujunemisel on tähtis osa olnud meretuultel, 

mereveel ja jääl. Sügiseti kestvate edelatuulte mõjul ujutatakse laiad rannaäärsed alad sageli üle. 

Mere tegevuse tulemusena on kujunenud Pärnu rannale iseloomulikud sonnid – riimveelised 

väiksemad tiigikesed, mis on kõrgema veeseisu ajal merega ühenduses. Elamurajoonidest, sonnide 

vahelt, läbi osaliselt roostunud niiduala ja mööda kõrgeimaid liivaseljakuid kulgevad randa jalgteed. 

Niidu – Tammiste metsamaastiku (A30) piirkond jääb Pärnu jõe kaldaalale Niidu ojast Pärnu linnas 

kuni Tammiste aianduskooperatiivideni Sauga vallas, põhjast piirneb Pärnu - Tallinna raudteega. 

Maastikku läbib paralleelselt jõega Pärnu - Vändra maantee. Põhja - lõuna suunas lõikab maastikku 

Via Baltica, eraldades Niidu ja Tammiste metsaosad. Reljeef on luidete tõttu lainjas. Metsamaastik 

jaguneb kolme kategooriasse: kinnine metsamaastik, kus puud on horisontaalse või vertikaalse 

liitumisega; poolavatud maastik, kus puistud on grupilise jaotusega ja avatud maastik. 

Piistaoja põllumaastiku (A31) piirkond hõlmab Tori valla Piistaoja talu ja selle ümbruse kõrgel 

tasemel haritud põllualad. Maastiku reljeef on tasane ja seda läbib Piistaoja. Metsatukkadega 

vahelduvad põllualad on väärtuslikud avatud maastikuna. Piirkonna ajaloolisele asustusele viitavad 

Mannare külas olevad 15.-18. sajandi kalmistu Kalmemägi  ja Kirikuaseme kivikalme I at esimesest 

poolest. 

Kolga luitemaastik (A32) on künklik, maaliline ja kaetud kauni männimetsaga. Maastik jääb Kolga 

oja mõlemale kaldale. Luited on tuuletekkelised ja koosnevad peenliivast. Luidete nõlvad on 

suhteliselt järsuservalised (kalle 20-35 kraadi), järsemad on kirdenõlvad. Valdavalt on luitestik säilinud 

looduslikuna. Luidetel kasvavad valdavalt palu- ja laanemännikud. Ala männikutest on üle veerandi 

vanemad kui sada aastat. Hästi ligipääsetav maastik ja selle kaunis loodus on heaks eelduseks 

puhkemajanduse arendamisel. 

Pärnu – Jaagupi väärtusliku maastiku (A33) piirkond hõlmab Pärnu-Jaagupi alevikku kahel pool 

Via Baltica maanteed. Maapinna reljeef on tasane, pinnakate on õhuke ja kohati ulatub paas lausa 

maapinnale. Maastik jääb Kasari ja Pärnu jõgikondade veelahkmejoonele. Pärnu-Jaagupis on säilinud 
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rahuliku rütmiga vanade puumajadega palistatud hoonestuse struktuur peatänava Pärnu maantee 

ääres.  

 

Joonis 23. Pärnu maakonna väärtuslikud maastikud 

Maakonnaplaneeringuga tehakse ettepanek nimetada kaheksa väärtuslikku maastiku Eesti 

rahvusmaastikuks, sest need on unikaalsed, tuntud nii Eestis kui kaugemal ning väärivad erilist 

tähelepanu.  

Ettepanek on nimetada rahvusmaastikeks järgmised väärtuslikud maastikud: 

1. Kihnu (A16) 

2. Pärnu rand ja vanalinn (A28) 

3. Soomaa (A9) 

4. Soontagana (A26) 

5. Audru-Valgerand (A27) 
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6. Tori (A3) 

7. Tõstamaa – Värati (A19) 

8. Vihtra – Suurejõe – Kurgja jõemaastik (A4) 

 

Vastavalt üleriigilisele planeeringule „Eesti 2030+“ tuleb välja töötada Eesti rahvusmaastike 

määratlemise ja nende säilimist tagavad tingimused. Senini ühtsed suunised puuduvad.  

Väärtuslike maastikena hinnatakse Pärnu maakonna planeeringuga ka kauneid teelõike (21 tk), mis 

paiknevad enamasti mitu aastasada vanadel ja õgvendamata teedel, mistõttu nende vahetusse 

lähedusse jääb hulgaliselt väärtusi ning neil liikudes avaneb tihti ilusaid vaateid. Kaunid tee- ja 

veeteelõigud on hästi sobilikud kasutamiseks matkateedena, turismimarsruutide kavandamiseks.   

Lisaks tuuakse maakonnaplaneeringus välja silmapaistvalt ilusa vaatega kohad (48 tk) Need on 

määratletud selliselt, et neile on võimalik suhteliselt hästi ligi pääseda. Mitmed kohad on kujunenud 

matkajate peatuspaikadeks, kus saab nautida loodusvaateid ja maastike erinevaid väärtusi.  

Kõik nimetatud väärtuslikud maastikud on kantud maakonnaplaneeringu looduskeskkonna joonisele. 

Nende maastike säilitamiseks on antud mitmed (kasutus)tingimused ning maastikuväärtuste 

suurendamiseks mitmed soovitused.  

Pärnu maakonna planeeringuga määratud väärtuslikel maastikel on kultuurilis-ajalooline väärtus, 

looduslik väärtus, puhkeväärtus ja turismipotentsiaal, identiteediväärtus ning esteetiline väärtus ning 

rahvusmaastikuks nimetatavad maastikud on unikaalsed ja tähelepanuväärsed, mistõttu nimetatud 

maastikud väärivad erilist tähelepanu ja kasutustingimused nende maastike säilitamiseks on 

põhjendatud.   

 

6.10 KULTUURIVÄÄRTUSED  

Pärnu maakonna planeeringuga määratletakse Pärnu maakonna kultuuriväärtusteks 

kultuurimälestised ja arhitektuursed ansamblid. Kultuurimälestised on riigi kaitse all ning need on 

kantud kultuurimälestiste riiklikku registrisse (https://register.muinas.ee). Arhitektuursed ansamblid on 

isoleeritud või ühendatud ehitiste grupid, mille arhitektuur, terviklikkus või seos maastikuga omab 

väljapaistvat üldist või lokaalset väärtust ajaloo, kunsti või teaduse seisukohast. 

Kinnismälestiste kaitsevöönd on muinsuskaitseseaduse § 25 lg 1 kohaselt 50 m laiune maa-ala 

mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole määratud 

teisiti.  

Eelmiste põlvkondade elamisviisist on jäänud nähtavad märgid, mida nimetame pärandkultuuriks. 

Need on oluline osa meie rahvakultuurist, rahvuslikust identiteedist – nii ainelise kui vaimse kultuuri 

pärandist. Pärandkultuuri tüübid on: kultuurmaastiku kujunemisega seonduv pärandkultuur, maa ja 

rahva ajalugu valgustav pärandkultuur, kogukonna ajalooga seonduv pärandkultuur, talupidamisega 

seonduv pärandkultuur, töötleva tootmisega seotud pärandkultuur ja metsanduslik pärandkultuur. 
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Maakonna väärtuslike üksikobjektidena käsitletakse ka 20. sajandi arhitektuuripärandit, sh 

raudteearhitektuur, vallamajad, palvemajad, maakoolimajad, militaarpärand ja maaehituspärand (nt 

rehielamud). 

Pärnumaal asub kümme ajaloolist kihelkonnakeskust Audru, Häädemeeste, Mihkli, Pärnu-Jaagupi, 

Saarde, Tori, Tõstamaa, Vändra, Varbla ja Pärnu. Kihelkonnakeskustes on üldjuhul tänaseni säilinud 

kirik, kalmistu, kõrts, mõisahooned, vallamaja, koolihoone, meiereihoone jms ühiskonnaelu arenguga 

seotud hoonestus.  

Kultuuriväärtuste säilitamiseks ja üldplaneeringute koostamiseks on maakonnaplaneeringuga ette 

nähtud nende üldised kasutustingimused.  

Kultuuriväärtuste olemasoluga on muuhulgas arvestatud asustuse arengu suunamisel, väärtuslike 

põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist ning rohelise võrgustiku toimimist tagavate 

meetmete kavandamisel. Kultuuriväärtuste säilimisega tuleb arvestada maardlate ja maavaravaru 

kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste määratlemisel.  

 

6.11 PUHKEALAD, PUHKEMETSAD JA PUHKETEED 

Puhkealad on maakonnaplaneeringuga jaotatud rannikuvööndi ja sisemaa puhkealadeks. 

Maakondlikud puhkealad (Joonis 24) on planeeritud selleks, et nii maakonna elanikud kui turistid 

saaksid neid avalikult kasutada erinevateks vabaaja harrastusteks. Rannikuvööndi puhkealad on 

seotud eelkõige Pärnu ja suvituskohtadega. Läbi aastakümnete on puhkamiseks kasutatud lisaks 

Pärnu rannale ka teisi maakonna kauneid liivaranna alasid. Puhkajate rohkus suvel eeldab 

läbimõeldud infrastruktuuri, regulaarset hooldust ja puhkajate planeerimist.  

Puhkemetsad on ümber linnade (Pärnu ja Kilingi-Nõmme) planeeritud selleks, et linnade elanikel 

oleks võimalus lähipiirkonna metsa kasutada seente ja marjade korjamiseks ning puhkamiseks. Pärnu 

linna lähiümbruse puhkemets ulatub ümber Pärnu linna Valgerannast kuni Uuluni ja Kilingi-Nõmme 

linna lähiümbruse puhkemets jääb Kilingi-Nõmmest lääne ning põhja suunas.  

Pärnu maakonna planeeringuga on kavandatud ka puhketeed Pärnu linna lähiümbrusesse, 

mererannikule ja väikese liiklusega looduskaunite teede äärde selleks, et elanikud ja külastajad 

saaksid aktiivselt veeta vaba aega, liikuda looduses ja tegeleda tervisespordiga. Puhketeed läbivad 

üldjuhul mitut kohalikku omavalitsust.  

Pärnu maakonda läbib rahvusvaheline jalgrattatee EuroVelo 10. Looduses liikumise tarbeks on RMK 

matkatee.  
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Joonis 24. Pärnu maakonna puhkepiirkonnad 

Puhkealade ja puhkemetsade väärtuste säilimiseks ning puhketeedel ohutuks liiklemiseks on 

maakonnaplaneeringuga ette nähtud nende üldised kasutustingimused.  

 

6.12 RIIGIKAITSE JA TURVALISUS 

Pärnu maakonnaplaneeringuga käsitletakse kuut riigikaitselist objekti, sh üks riikliku tähtsusega 

harjutusväli. Riigikaitse seisukohalt on olulised järgmised riigi põhimaanteed: Tallinn–Pärnu−Ikla, 

Pärnu−Rakvere−Sõmeru, Valga−Uulu ja Tartu–Viljandi−Kilingi-Nõmme ning tugimaanteed 

Pärnu−Lihula ja Mudiste–Suure-Jaani−Vändra. Need maanteed peavad olema väga heas korras ja 

võimaldama liikuda kaitsetehnikaga.  
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Maakonnaplaneeringuga on määratud üldised kasutustingimused üldplaneeringute koostamiseks ja 

arendustegevuseks riigikaitseliste objektide mõjualas.  

Vastavalt ehitusseadustikule on riigikaitselise ehitise piiranguvöönd ehitise välisseinast või 

riigikaitselise rajatise välispiirjoonest või kinnisasja välispiirjoonest ohu vältimiseks kuni 25 m; 

linnades, alevikes ja alevites kuni 300 m ja külades kuni 2000 m. Kaitseministeeriumiga tuleb 

kooskõlastada kõik riigikaitselise ehitise piiranguvööndisse jäävad ja ulatuvad planeeringud ning 

projekteerimistingimused või nende puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitusteatis. 

Väljaspool harjutusvälju võib riigimetsa kasutada metsaseaduse järgi. Vastavalt metsaseaduse § 36 

(vastu võetud 07.06.2006) on reglementeeritud riigikaitsealane tegevus metsas. Metsa kasutatakse 

riigikaitseks: kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel vastavalt kehtivale planeeringule; riigimetsas 

alalise väljaõppe korraldamiseks; riigimetsas väljaõppe korraldamiseks, kui sellega kaasnevad 

metsakahjustused; nimetamata juhtudel metsaomaniku või riigimetsa majandaja loal. Riigimetsas 

alalise väljaõppe korraldamiseks ja riigimetsas väljaõppe korraldamiseks, kui sellega kaasnevad 

metsakahjustused, on vajalik Vabariigi Valitsuse luba ning nendel juhtudel lähtutakse kaitseväe ja 

Kaitseliidu harjutusväljale esitatavatest nõuetest.  

Riigikaitse seisukohast on oluline märkida, et mistahes kõrgusega energiatuulikute ja tuuleparkide 

planeeringud, ehitusprojektid, projekteerimistingimused või nende puudumisel ehitusloa eelnõu või 

ehitamise teatis tuleb kooskõlastada Kaitseministeeriumiga. Samuti tuleb Kaitseministeeriumiga 

kooskõlastada kõigi üle 28 m kõrgete ehitiste planeeringud ja projekteerimistingimused või nende 

puudumise korral ehitusloa eelnõu või ehitusteatis (ehitusseadustik § 120 lg 1 p 1). 

Pärnu maakonna päästevõimekuse kättesaadavuse tagamine ja kogu maakonnas siseturvalisuse 

tõstmine on nii riikliku kui kogukondliku tähtsusega ülesanne. Turvalisuse tagamiseks on tähtis, et 

politseijaoskond Pärnus säiliks ning piirkonnapolitseid tegutseksid igas kohalikus omavalitsuses. 

Lisaks maismaa päästevõimekusele on Pärnumaal oluline ka merepäästevõimekuse olemasolu. 

Tähtis on riiklike komandode säilitamine ning vabatahtlike päästekomandode toetamine.  

Vabatahtlikud päästekomandod on otstarbekas luua piirkondadesse, kuhu riiklikud päästekomandod 

piisavalt kiiresti ei jõua.  

6.12.1 Pärnu maakonna suuremad riskiallikad 

Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted 

Vastavalt majandus- ja taristuministri poolt välja antud määrusele „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja 

ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku 

ettevõtte määratlemise kord“ on käitis, kus kemikaali käideldakse alammäärast suuremas ja 

künniskogusest väikesemas koguses, ohtlik ettevõte. Suurõnnetuse ohuga ettevõte on käitis, kus 

kemikaali käideldakse künniskogusest suuremas koguses. Suurõnnetuse ohuga ettevõtted jagunevad 

ohtlikkuse suurenemise alusel B- ja A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõteteks. Oht on ohtliku 

kemikaali või olukorra omadus, mis võib põhjustada kahju inimese elule, tervisele või keskkonnale.  
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Maa-ameti kaardirakenduse andmetel on Pärnu maakonnas 6 ohtlikku ettevõtet ja 1 B-kategooria 

suurõnnetuse ohuga ettevõte. Pärnu maakonna suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted on toodud 

tabelis 14 ja joonisel 25.  

Tabel 14. Pärnu maakonnas olevad ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted  

(allikas: Maa-ameti geoportaali ohtlike ettevõtete kaardirakendus, seisuga 03.03.2016) 

Ettevõte Aadress Ohu 

kategooria 

Kemikaalid Ohu tüüp Ohuala 

raadius 

Henkel 

Makroflex AS 

Savi 12 

Pärnu linn 

B-kate-

gooria 

suur- 

õnnetuse 

ohuga 

Difenüülmetaan – 4,4 

diisotsüanaat (295); 4,4-

metüleendi-

fenüüldiisotsüanaat, 

oligomeerid (73,2); 

popaan/n-butaan (21); 

isobutaan (58); dimetüüleeter 

(82); 1,1-diflouroetaan (24); 

erinevad plüeeter polüoolid ja 

prepolümeerid 

Soojus-

kiirgus/ 

ülerõhk 

344 m 

Olerex AS 

Pärnu 

teenindusjaam 

Tallinna mnt 

95, Pärnu 

linn 

Ohtlik Bensiin(80); diislikütus(120); 

propaan-butaan(4.7) 

Soojus-

kiirgus/ 

ülerõhk 

400 m 

Pärnu Laht AS Roostiku 4,  

Pärnu linn 

Ohtlik Ammoniaak(5) Mürgisus 422 m 

Statoil Fuel & 

Retail Eesti 

AS Pärnu Riia 

mnt tankla 

Riia mnt 233, 

Pärnu linn 

Ohtlik Bensiin(166); 

diislikütus(0.17); propaan-

butaan(0.26) 

Soojus-

kiirgus, 

ülerõhk 

107 m 

Eesti 

Kalapüügi-

ühistu TÜH 

Kuti, 

Lemmetsa 

küla,  

Audru vald 

Ohtlik Ammoniaak (4) Mürgisus, 

kesk-

konna-

reostus 

627 m 

Vedelgaas OÜ Kuivati, 

Vahenurme 

küla, Halinga 

vald 

Ohtlik Propaan-butaan (7,5)  - 

Libace OÜ Tootmise, 

Libaste küla, 

Halinga vald 

Ohtlik Propaan-butaan(9); 

isobutaan(13.5); 

atsetoon(30); 

butüülatsetaat(6); nafta(3) 

Soojus-

kiirgus, 

ülerõhk 

344 m 
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Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikele ettevõtetele on erinõuded, mis sõltuvad ettevõtte ohtlikkuse 

kategooriast. Suurõnnetuse riskiga ettevõtte puhul peab ohtliku kemikaali käitleja tegema 

ennetustööd, teavitades üldsust võimalikust ohust, ohutusabinõudest ja õnnetuse korral soovitavatest 

käitumisjuhistest. (http://www.rescue.ee/et/ettevotjale/kemikaaliohutus/) 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata uusi ohtlikke ja suurõnnetuse ohuga ettevõtteid.  

 

Joonis 25. Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted (allikas: Maa-ameti ohtlike ettevõtete 

kaardirakendus, 03.03.2016) 

Kiirgusohutus 

Vastavalt kiirgusohutuse riiklikule arengukavale 2008-2017 on kõige tõenäolisemad kiirgusohu allikad 

Eestis kiirgusallikaga töötamisel ohutusnõuete eiramine ja liiklusavarii radioaktiivseid aineid vedava 

veokiga.  

Keskmine looduslike allikate põhjustatav kiirgusdoos Eesti elanikule on 2–3 mSv aastas. Doosi 

põhjustavad radoon elumajades, radionukliidid joogivees, maapinna ja ehitusmaterjalide 

radioaktiivsus, kosmiline kiirgus ning vähemal määral keskkonna tehnogeenne saastumine ja 

radionukliidid toiduainetes. 

Atmosfääri kiirgusseire andmed pärinevad Eesti erinevates piirkondades, näiteks Pärnus asub 

vaatlusjaam, kus mõõdetakse gammakiirguse doosikiirust reaalajas. Kord kvartalis teostatakse 

pinnavee seiret, mille käigus mõõdetakse 137Cs aktiivsuskontsentratsiooni jõevees. Jõgede vee 

radioaktiivsuse jälgimine võimaldab hinnata maismaalt merre kantavate radioaktiivsete ainete 
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koguhulka. Pinnavete kiirgusseire raames jälgitakse Liivi lahte suubuva Pärnu jõe radioisotoopide 

sisaldust. Pärnu jõe valgalal on deponeerinud põhiliselt globaalsest atmosfäärisaastumisest 

pärinevad radioisotoobid. Pärnu jõe proovid kogutakse Sindi maanteesilla vahetust lähedusest.  137Cs 

aktiivsuskontsentratsioon jõgede vees on osutunud väga madalaks, jäädes allapoole analüüsimeetodi 

tundlikkuse läve, mis on kaks suurusjärku väiksem Euroopa Komisjoni soovituslikust 

informeerimistasemest. 

Radoon annab Eestis ligi poole looduslike kiirgusallikate tekitatud kiirgusdoosist s.o ligi 1 mSv aastas. 

Eesti pinnases ja aluspõhja kivimites radoonisisalduse laialdasem, kuid üsna kaudne uuring sai 

alguse 1958. aastal uraaniotsingute ühe suunana. 1970ndatest aastatest peale jätkusid uuringud 

ainult aluspõhja kivimite osas. Esimesed radoonisisalduse otsemõõtmised majade keldrites ja 

esimeste korruste õhus tehti aastail 1985–1990. Aastail 1994–1998 uuriti radoonisisaldust 700 majas, 

peamiselt elamutes. Nende hoonete mõõtmistulemuste aritmeetiline keskmine oli 102 Bq/m3. Suurim 

mõõtmistulemus saadi Kundast – 1200 Bq/m3. Üldse on Eestis saadud mõõtetulemusi ka kuni 10 000 

Bq/m3. Et selgitada ruumide siseõhu radoonist tulenevat terviseriski meie elanikele, toimus aastail 

1998–2001 riiklik radooniuuring 515 juhuslikult valitud majas üle Eesti. Vastavalt sellele on keskmine 

radoonitase meie ühepereelamuis 103 Bq/m3 ja korrusmaja alumisel korrusel 78 Bq/m3. Kasutades 

ICRP riskihinnanguid ja Eesti Vähiregistri andmeid ning riiklikke uuringutulemusi, leiti, et radoon meie 

elamutes põhjustab igal aastal umbes 90 uut kopsuvähijuhtu. (Kiirgusohutuse riiklik arengukava 2008-

2017) 

Eestis tehtud radooniuuringute üheks eesmärgiks oli elanike, projekteerijate, ehitajate ja 

omavalitsuste teavitamine radooniprobleemist ning selle leevendamise võimalustest.  

Projekti “Radooni kaardi lõpetamine - radoon hoonete siseõhus piirkondades, kus andmed 

radoonitasemete kohta puuduvad” raames täiendatud valdade hoonete keskmise 

radoonikontsentratsiooni kaardi alusel on Pärnu maakonnas kõrgeimad radooni 

aktiivsuskontsentratsioonid Koonga ja Surju vallas, jäädes vahemikku 150-200 Bq/m3 . EVS 840:2008 

standard “Radooniohutu hoone projekteerimine“ sätestab, et hoonete elu-, puhke- ja tööruumides 

peab aasta keskmine radoonisisaldus ruumiõhus olema väiksem kui 200 Bq/m3 

(www.keskkonnaamet.ee, 03.06.2016). Tegemist on rahvusvaheliselt aktsepteeritud piirväärtusega 

radoonitaseme kohta hoonete siseruumides. Vanemates majades on aktsepteeritavaks tasemeks 

kontsentratsioon mis jääb alla 400 Bq/m3.  

Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande lisas 2 on esialgne Eesti radooniriski 

levilate kaart (2004). Eesti radooniriski kaart on koostatud Eesti Geoloogiakeskuse, Kiirguskeskuse, 

Rootsi Geoloogiateenistuse ja Rootsi Kiirguskaitse Instituudi rahvusvahelise arengu koostöö 

osakonna koostööna. Kaardi andmetele tuginedes jääb Pärnu maakond enamasti madala ja 

normaalse radooniriskiga alale. Madala radooniriskiga alal on madala looduskiirgusega pinnased 

(peamiselt liivad ja aleuriidid), kõrge radooni tase majade siseõhus esineb harva. Normaalse 

radooniriski alal on normaalse looduskiirgusega pinnased, kuid lokaalselt võib esineda kõrge ja 

madala radoonisisaldusega pinnaseid. Lisaks on Pärnu maakonnas turbasoode ja savide piirkonnad.  
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Keskkonnaohtlikud objektid 

Vastavalt Keskkonnaregistrile (seisuga 03.03.2016) on Pärnu maakonnas mitmeid (76) 

keskkonnaohtlikke objekte, mille alla kuuluvad mitmed kütusemahutid, tanklad ja ka 

jääkreostusobjektid.   

Keskkonnaregistri andmetel on Pärnu maakonnas 4 jääkreostusobjekti (tabel 15).  

Tabel 15. Pärnu maakonna jääkreostusobjektid (allikas: Keskkonnaregister, 02.11.2015) 

Objekti nimetus Registrikood Asukoht 

Pärnjõe küla katlamaja JRA0000076 Vändra vald, Pärnjõe küla 

endine Pärnu TV ABT JRA0000047 Sauga vald, Sauga alevik 

endine Pärnu naftabaas JRA0000014 Pärnu linn 

endine Pärnu Kommunali ABT JRA0000068 Pärnu linn 

 

Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel tekkinud maa ja/või veekeskkonna reostunud 

piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike ainete kogum, mis ohustab ümbruskonna elanike 

tervist ja elusloodust.  

Jääkreostusobjektide likvideerimine on väga tähtis kogu eluslooduse (sh inimene) seisukohast. 

Keskkonnaministeeriumi algatusel on koostatud programm „Jääkreostusobjektide inventariseerimine“, 

mille tulemusena kaardistatakse üle Eestimaa asuvad saastunud alad. Tulemused avaldatakse 2016. 

aasta kevadel. Tulemustega tuleb arvestada üldplaneeringute koostamisel.   

Pärnu maakonnas peaks olema suletud kõik keskkonnanõuetele mittevastavad prügilad. Suletud 

prügilad muutuvad mõne aja pärast looduses peaaegu märkamatuks ja nende asukohad võivad aja 

möödudes ununeda. Seetõttu tuleb valla üldplaneeringutes prügilatega arvestada ja joonistele 

vähemalt taustainfona kanda.   

Riigimaanteed  

Riigimaanteid võib ohtlikeks pidada suure liiklussageduse ja ohtlike veoste tõttu. Maanteedel on lisaks 

oht liiklusõnnetusteks. Maanteede kavandamisel, korrastamisel jms tuleb silmas pidada liiklusohutuse 

tagamist.  

Maa-ameti geoportaali kaardirakenduse andmetel on Pärnu maakonnas hukkunutega lõppenud 

liiklusõnnetusi eelkõige põhimaanteedel. Põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla jääb eriti silma enim 

hukkunutega lõppenud liiklusõnnetuste arvu poolest (Joonis 26).      
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Joonis 26. Hukkunutega lõppenud liiklusõnnetused Pärnu ümbruses (Maa-ameti geoportaal, 

http://xgis.maaamet.ee/, 19.04.2016)  

Raudtee 

Raudteed võib ohtlikuks pidada eelkõige ohtlike veoste tõttu. Seda hetkel Pärnu maakonnas eriliselt 

ei ole, aga Rail Balticu rajamisel tuleb sellega arvestada. Samuti on ohtlikud raudteeületuskohad. 

Nende ohtudega tegeletakse Rail Balticu projekti koostamise raames ja mõju hindamisel.  

Lõhkekehad 

Jätkuvalt leitakse lõhkekehasid, mis on vajalik kahjutuks teha. Selleks on kasutatud Potsepa karjääri 

Kõima külas Audru vallas ja nn kolhoosi karjäär Palatu külas Koonga vallas. Seoses olukorraga, kus 

Potsepa karjäär on lähedal rannikuäärsele asustusele, turismiobjektidele (sh hobusetall) on 

eelistatum variant lõhkekehasid kahjutuks teha Koonga vallas Palatu külas asuvas karjääris.   

Suureulatuslikud tulekahjud 

Metsa- ja rabatulekahjude esinemissageduse järgi on Pärnumaa suure tuleohuga maakond.  
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Maalihke ohuga alad 

Maalihkeoht Pärnu maakonnas on Pärnu, Audru, Sauga ja Reiu jõe alamjooksul. Pärnu maakonnas 

on piiritletud lihkeohtlikud jõelõigud ning uuritud seni toimunud maalihete tekkepõhjuseid. 2007. aastal 

valmis Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudilt Pärnu maakonna maalihetega seotud keskkonnariskide 

hindamise juhend, milles muuhulgas antakse soovitusi võimalike maalihete ennetamiseks.  

Lihkeohtlikel aladel tuleb igasuguse ehitustegevuse kavandamisel arvestada maalihete toimumise 

võimalikkusega.  

Üleujutusalad ja nendega seotud riskid 

Üleujutus määratletakse hädaolukorrana, kui see toimub piirkonnas, kus ohtu satub paljude inimeste 

elu või tervis või mis põhjustab suure varalise kahju või tõsised ja ulatuslikud häired elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired päästetöö toimimises, elektrivarustuse toimimises, veevarustuse 

ja kanalisatsiooni toimimises) või suure keskkonnakahju. Elamute ja nende abihoonete ehitamine ning 

maapinna täitmine on enamjaolt keelatud hoonestamata üleujutatavatel ranna-aladel (allapoole mere 

kõrgvee piiri, milleks loetakse topo-geodeetilisel plaanil olevat 1,5 m samakõrgusjoont). 

Keskkonnaministeerium määras 2011. aastal esialgse hinnangu tulemusena üle Eesti kakskümmend 

olulisemat riskipiirkonda, millest Pärnumaal on Pärnu linn, Papsaare küla tiheasustusalad, Võiste 

alevik ja Häädemeeste alevik. Järgmise sammuna võeti ette riskipiirkondade põhjalikum 

kaardistamine ning koostati üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid, 

mis näitavad veetaseme tõenäolist tõusu 10; 50, 100 ja 1000 aasta jooksul ja kirjeldavad võimalikke 

kahjulikke tagajärgi (Maa-ameti üleujutusalade kaardirakendus). Keskkonnaministeerium on 

koostanud üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavad. Lisaks Keskkonnaministeeriumi 

riskipiirkondade kaardistamise tööle on maakonnaplaneeringus arvesse võetud jõgede 

üleujutusalasid.  

 

Maakonnaplaneeringuga on antud üldised tingimused turvalisuse tagamiseks.  
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7 ERINEVATE MÕJUDE OMAVAHELINE SEOS JA PIIRIÜLENE 

KESKKONNAMÕJU 

Pärnu maakonna planeering sätestab ruumilise arengu põhieesmärgid ja üldised ruumilised 

arengusuunad, mistõttu on mõjude hindamise tasand väga üldine. Täpsemad tingimused selguvad 

järgnevate etappide käigus, kas siis üldplaneeringute, detailplaneeringute või projektide koostamisel. 

Maakonnaplaneeringu tasandi mõjude hindamise eesmärgiks on praegu vaid olulistele asjaoludele 

tähelepanu juhtimine.  

Erinevate mõjude vahel on tihti olemas omavaheline seos. Tihedalt on seotud looduskeskkond ja 

sotsiaal-majanduslik keskkond – mõlemal tuleb teineteisega koostoimimiseks arvestada. Praeguses 

hindamise etapis, kui mõjud ja ajaperspektiiv on kauges tulevikus, ei ole võimalik täpsemalt mõjusid 

seostada.  

Kliimamuutused on seotud väga erinevate mõjude omavahelise seosega. Kliimamuutuseks Eestis 

loetakse keskmise õhutemperatuuri tõusuga kaasnevaid nähtusi: äärmuslikud ilmastikunähtused, 

suurenevad tormid ja nendest põhjustatud üleujutused, paduvihmad, kuumalained jms. 

Maakonnaplaneeringu peatükk 5.3 käsitleb kliimamuutusi ja üleujutusi piisava põhjalikkusega. 

Maakonnaplaneeringu lahendus on välja töötatud selliselt, et oleks tasakaalus majanduslik, sotsiaalne 

ja looduskeskkond, et võimalikult palju vältida inimtegevusest tulenevaid kliimamuutuste põhjuseid.   

Kliimamuutustest, nende prognoosidest ja etteennustustest on koostatud mitmeid infomaterjale, 

juhendeid ja programme. Kliimamuutustega seotud prognoosid ja mõjud Eestis on koostamisel. 

Võitlus kliimamuutuse vastu peab toimuma kahel tasandil: leevendamine (kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamine) ja kohanemine (toimetulek vältimatute tagajärgedega). 

 

Riigipiiriüleseid keskkonnamõjusid, mis tuleneksid Pärnu maakonna planeeringust, ei ole ette näha.  
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8 LEEVENDAVAD MEETMED NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISEKS 

Otseseid negatiivseid keskkonnamõjusid planeeringu elluviimisest ei tulene, pigem aitab planeering ja 

selle järgimine kaasa ruumikasutuskonfliktide vältimisele/leevendamisele. Planeeringu põhialternatiivi 

elluviimist võime seega käsitleda alternatiivse arengu 0 omalaadse leevendava meetmena, mis 

avaldub näiteks nii asustuse kui ka transpordi valdkonnas ebasoovitavate arengute vältimisega ning 

leevendab survet sotsiaal-majanduslikule ja looduskeskkonnale. 

Kõigi planeeringus alternatiivsete võimaluste seast tehtud valikute puhul on arvestatud võimalike 

keskkonnamõjudega  ning nende leevendamise võimalused sisalduvad eelistatud valikus.  

Pärnu maakonna planeeringu koostamisel on keskkonna strateegiliste mõjude hindamine ja 

planeerimine toimunud tihedalt seostatult. Keskkonnamõju hindamise töögrupi ettepanekuid on 

jooksvalt arvestatud planeeringulahenduse väljatöötamisel, mistõttu kajastuvad mõjude hindamise 

käigus tehtud ettepanekud leevendavate meetmete osas juba maakonnaplaneeringu lahenduses.  
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9 KSH KORRALDAMINE JA AVALIKKUSE KAASAMINE 

2012. aastal kehtestati üleriigiline planeering “Eesti 2030+” ning selle tulemina algatas Vabariigi 

Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõikides 

maakondades. Pärnu maavanem algatas 29.07.2013 korraldusega nr 399 Pärnu maakonna 

planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Sellekohane teade avaldati 30.07.2013 

väljaandes Ametlikud Teadaanded, 30.07.2013 ajalehes Pärnu Postimees ning 29.07.2013 Pärnu 

Maavalitsuse koduleheküljel.  

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi sisu osas küsiti seisukohti Keskkonnaametilt ja 

kõigilt teistelt asutustelt, keda Pärnu maakonna planeeringu rakendamisega eeldatavalt kaasnev 

keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab. Tagasiside laekus 28 asutuselt.  

Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande 

avalikustamine toimus vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele.  

Pärnu Maavalitsus teatas KSH programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest 

ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes Pärnu Postimees, Pärnu Maavalitsuse 

veebilehel ning huvigruppidele elektrooniliselt e-posti teel. Lisaks oli avalikustamise teade üleval ka 

omavalitsuste kodulehekülgedel. KSH programmi avalik väljapanek kestis 31.05.2014 – 16.06.2014 

ning avalik arutelu toimus 17. juuni kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis. Avaliku 

väljapaneku ajal oli keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõuga võimalik tutvuda 

Pärnu Maavalitsuses ja Pärnu Maavalitsuse koduleheküljel.  

Keskkonnaamet kiitis Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi heaks 15.07.2014 kirjaga nr PV 6-8/14/14997-2. KSH programm koos kõigi 

menetlusdokumentidega on esitatud lisas 1. 

Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande sisu lähtub 

maakonnaplaneeringu sisust ning KSH-s hinnati maakonnaplaneeringus käsitletud teemasid ning 

lahendustega kaasnevaid riske. Aruanne koostati lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest, keskkonnamõju strateegilise hindamise programmist (Lisa 1) 

ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest üleriigilistest seadustest, arengukavadest ja planeeringutest. 

KSH aruande eelnõu koostamise aluseks on olnud Pärnu maakonna planeeringu eskiislahendus. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess on käinud käsikäes maakonnaplaneeringu 

lahenduste väljatöötamisega – mõjude hindamine ja planeerimine on tihedalt seotud. Mõjude 

hindamise käigus tehtud ettepanekud nii lahenduse kui leevendavate meetmete osas on kajastatud 

juba maakonnaplaneeringu lahenduses.  

Maakonnaplaneeringu koostamise protsessi jooksul on toimunud mitmeid töökoosolekuid. Lisaks 

töökoosolekutele viidi läbi mitmeid koosolekuid kohalikes omavalitsustes. Töösse kaasati vastavalt 

planeeringu teemadele Pärnumaa KOV-id, naabermaavalitsused, ministeeriumid ja riigiametid, 

looduskaitseorganisatsioonid, kodanikuühendused.  

Pärnu Maavalitsus korraldas Pärnu maakonna planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruande avalikustamise. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade avaldati 28.08.2016 väljaandes 
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Ametlikud Teadaanded (Lisa 3), 30.08.2016 ajalehes Pärnu Postimees (Lisa 4) ning Pärnu 

Maavalitsuse koduleheküljel. Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 6. september kuni 5. oktoober 

2016. aastal. Strateegilise planeerimisdokumendi eelnõu ja KSH aruandega oli võimalik tutvuda 

Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/. Avaliku väljapaneku ajal sai paberkandjal 

planeeringumaterjalidega (sh KSH) tutvuda Pärnu Maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia 

tn 2, Pärnu). 

Avaliku väljapaneku ajal laekus Pärnu Maavalitsusele viis kirjalikku tagasisidet maakonnaplaneerigu 

ja KSH kohta: 

• Toomas Maarand, 05.10.2016 

• Ivar Mägi, 05.10.2016  

• Tahkuranna Vallavalitsus, 05.10.2016 

• Kaitseministeerium, 06.10.2016 

• Maaamet, 17.10.2016  

Kõikidele avaliku väljapaneku ajal laekunud kirjadele vastati ja need kirjad on aruandele lisatud (Lisa 

5).  

KSH aruande avalik arutelu toimus 25. oktoobril 2016 algusega kell 13.00 Pärnu Maavalitsuse teise 

korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu). Avaliku arutelu protokoll ja kohalolijate nimekiri on aruandele 

lisatud (Lisa 6).  

Keskkonnaamet kiitis 01.12.2016 Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruande heaks kirjaga nr 6-5/16/297-2 (Lisa 7). 
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10 RASKUSED, MIS ILMNESID KSH ARUANDE KOOSTAMISEL 

Ületamatuid raskusi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisel ei esinenud. 

Seoses asjaoluga, et planeeringute valmimise tähtaeg oli planeeritud esialgselt juba 2015. aasta 

lõpuks, aga vajalikud alusdokumendid, sh Rail Baltic, valmisid hiljem kui loodeti, siis ka planeeringu 

koostamine oli selle võrra takerdunud, mistõttu KSH läbiviimine oli raskendatud. Septembrikuus 

2015.  a pikendati Vabariigi Valitsuse korralduse muutmisega maakonnaplaneeringute koostamist 

selliselt, et planeering tuleb Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks esitada hiljemalt 31. 

detsembriks 2016. a. Keskkonnamõju hindamise aruanne oli vajalik kokku panna juba planeeringu 

eskiisi raames, aga reaalne keskkonnamõju hindamine kulgeb kuni planeeringu valmimiseni.  

Riigipoolsed juhendid ja juhised maakonnaplaneeringute koostamiseks ja KSH läbiviimiseks tulid töö 

käigus ja olid üldjuhul tehtud kogu Eestile, mistõttu maakonnaplaneeringu koostamiseks oli nii mõnigi 

töö ebatäpne ja ei arvestanud maakonna eripärasusi.  

Pärnu maakonna planeering hõlmab tervet maakonda, mistõttu keskkonnamõju hindamise objekt on 

väga suur ja ka see raskendab konkreetsete hindamiste vormistamist ning aruande valmimist.  

Maakonnaplaneeringu tasand on niivõrd üldine, mistõttu KSH aruande koostamisel mitmete reaalsete 

alternatiivide kirjeldamine ja ka võrdlemine on raskendatud. Mittereaalseid alternatiive pole 

otstarbekas ainult võrdlemiseks välja tuua. Raskendatud on nii hindamine, prognoosimine kui ka 

erinevate alternatiivide võrdlus ja kaalumine.  

Pärnu maakonna planeering sätestab põhimõtted arengu edasiseks toimimiseks. Täpsema taseme 

planeeringutes konkretiseeritakse arengu põhimõtted tegevusteks ja seal hinnatakse samuti 

keskkonnamõjusid, mistõttu topelthindamine ei ole mõttekas. 

Üheks raskuseks nii maakonnaplaneeringu kui KSH koostamisel oli asjaolu, et üheaegselt on 

koostamisel väga mitmed maakonna teemaplaneeringud (6 tk). Kõik planeeringud on teineteisest 

sõltuvad ja nendega tuleb arvestada. Suurim ja kindlasti kõige rohkem mõjutatavam oli Rail Balticu 

maakonnaplaneering. Rail Balticu trassikoridor oli pikka aega kaalumisel, mistõttu ka 

maakonnaplaneeringut oli raske koostada ja selle tulemusena pidi mitmeid kordi asju uuesti üle 

vaatama nii planeeringus kui KSH-s.     

Üheks kaalukamaks raskuseks osutus vahepealne seadusandluse muudatus. Maakonnaplaneeringu 

koostamise ajal muutus nii planeerimisseadus kui ka keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. Aruandes on kasutatud enamjaolt praeguseks kehtetute 

seaduste paragrahve, sest protsess kulges ikkagi vana seaduse järgi. Samas, elu läheb edasi uue 

seaduse alusel, sh koostatava maakonnaplaneeringu aluselt uute üldplaneeringute koostamine käib 

vastavalt uue seaduse kohaselt.   
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11 KESKKONNAMÕJU SEIREKS KASVANDATUD MEETMED JA 

MÕÕDETAVAD INDIKAATORID 

Vastavalt keskkonnaseire seadusele (vastu võetud 20.01.1999) on keskkonnaseire 

keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlus ja 

–analüüse ning vaatlusandmete töötlemist.  

Maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju seire peaks kuuluma riikliku 

keskkonnaseire alla. Riiklikku keskkonnaseiret korraldab Keskkonnaministeerium ja seda teostatakse 

valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud programmi alusel. Riiklikku keskkonnaseire programmi 

finantseeritakse riigieelarvest ja rahvusvaheliste programmide eelarvest.  

Riikliku keskkonnaseire läbiviimise aluseks on riikliku keskkonnaseire programm, mille iga-aastase 

mahu (seiretööd, seiretööde teostajad ja maksumus) kinnitab keskkonnaminister oma käskkirjaga. 

Riikliku keskkonnaseire puhul lähtutakse seireprogrammide koostamisel sise- ja välisriiklikest 

seadusandlikest aktidest ning rahvusvaheliste kokkulepetega võetud kohustustest. 

Lisaks on kohaliku omavalitsuste keskkonnaseire ja ettevõtja keskkonnaseire, mis on kaudselt seotud 

ka maakonnaplaneeringu seirega.  

Maakonna üldise ruumilise arengu suundade seireks on oluline maakonnaplaneeringu regulaarne 

ülevaatus ning erinevate planeeringute omavaheline sisuline kooskõla (nt üldplaneeringud).   

Järjest enam tulevad kõne alla reovee kohtkäitlussüsteemid (vananevad), mistõttu keskkonna 

seisukohalt peaksid need olema väga korralikud ja töötavad. Tuleks järjepidevalt seirata reovee 

kohtkäitlussüsteemide tehnilist korrasolekut ja nõuetele vastavust.  
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12 KOKKUVÕTE 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine viidi läbi Pärnu maakonna planeeringu koostamise käigus. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne koostati Pärnu maakonna planeeringu elluviimisega 

kaasnevate mõjude hindamiseks maakonnaplaneeringu eskiislahenduse koostamise ajal.  

Maakonnaplaneeringus on tasakaalustatult arvestatud riiklike ja kohalike huvidega ning 

maakonnaplaneering on aluseks üldplaneeringute koostamisel. Olulisemad teemad, mida 

maakonnaplaneeringus käsitletakse on asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja 

transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud 

ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja 

maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal. 

Olulisemateks maakonna arengueeldusteks väheneva ja vananeva rahvastiku oludes on tugev 

keskus Pärnu linn koos oma lähitagamaaga; kaugemate piirkondade elujõuliste keskuste terviklik 

süsteem (Vändra, Kilingi-Nõmme, Häädemeeste, Pärnu-Jaagupi, Tõstamaa); Pärnu ja Pärnumaa kui 

Eesti olulisemaid turismisihtkohti; paiknemine rahvusvahelistel ühendusteedel ja kiired 

tulevikuühendused (Via Baltica ja Rail Baltic); väljapääs merele; tugevate energiaühenduste 

olemasolu ja taastuvenergeetika laiem levik; mitmekülgsed loodusolud ja ökoloogilise mõtteviisi 

väärtustamine. 

KSH sisu lähtub maakonnaplaneeringu sisust ning KSH-s hinnati maakonnaplaneeringus käsitletud 

teemasid ning lahendustega kaasnevaid riske. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on 

koostatud lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest, 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmist ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest 

üleriigilistest seadustest, arengukavadest ja planeeringutest. 

Maakonnaplaneeringuga planeeritava mõju sotsiaalsele keskkonnale. Pärnu maakonna 

planeeringuga määrati ära maakonna keskuste võrgustik, asustuse hierarhia, toimepiirkonnad, 

ettevõtlusalad, transpordivõrgustik, puhkealad, väärtuslikud maastikud. Kahaneva rahvastiku 

tingimustes on oluline Pärnu maakonna keskuste võrgustiku tugevdamine. Keskuste määramisel 

lähtuti töökohtade ja erinevate teenuste kättesaadavusest ning elukvaliteedi hoidmisest nii 

maapiirkondades kui linnades. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus arvestati, et 

planeeritava mõju sotsiaalsele keskkonnale oleks eelkõige suunatud elanike heaolu tagamisele 

kahaneva rahvastiku tingimustes, et oleks tagatud infrastruktuur, võimalused ettevõtluse loomisele ja 

head keskkonnatingimused (puhkealad, väärtuslikud maastikud, veekogude seisund, põhjavee 

seisund e joogivesi). Rahvastiku kahanemise peatamiseks on vajalik mõelda väljarände 

vähendamisele, sisserände suurendamisele, sündimuse suurenemisele jms.  

Maakonnaplaneeringuga planeeritava mõju looduskeskkonnale. Pärnu maakonna planeeringuga 

määrati maakonnatasandi roheline võrgustik. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus oli 

eesmärk rohekeskkonna säilitamise tagamine, selleks pöörati tähelepanu eelkõige 

looduskaitsealadele (sh Natura 2000 võrgustik), rohelisele võrgustikule, ka kaitstavatele 

üksikobjektidele (kuigi neid otseselt joonistele ei kantud). KSH raames koostati ka Natura 2000 
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eelhinnang, mille eesmärgiks on eelkõige informeerida ja teavitada madalama tasemete 

planeeringuid ja vastavaid hindamisi vajadusest arvestada Natura aladega.  

Maakonnaplaneeringuga planeeritava mõju majanduskeskkonnale. Igasugune ettevõtlus ja tootmine 

peab võimalikult palju vältima saastamist. Samas ettevõtluse arendamine on üks eeldus elanike 

heaolu tagamiseks, töökohtade loomisel. Piirkonna majanduslikuks arenguks ja ühiskonna heaoluks 

on vajalik nii tehnilise kui ka sotsiaalse infrastruktuuri jätkuv ja tasakaalustatud areng. 

Maakonnaplaneeringuga planeeritava mõju kultuurilisele keskkonnale. Kultuuriliste mõjude 

määratlemisel pöörati tähelepanu nii kultuuripärandi kui traditsioonilise elulaadi teemadele (sh vanad 

kihelkonnakeskused). Kultuuriväärtused maakonnaplaneeringu mõistes on mälestised 

(muinsuskaitseobjektid), vanimad inimasustusega seotud kohad, muinsuskaitsealad, pärandkultuur 

(sh traditsiooniline elulaad), kihelkonnad ja ka nende keskused. Väärtuslikud maastikud aitavad 

säilitada traditsioonilisi maastikuelemente, struktuure ja maakasutust. Asustuse arengu suunamisel ja 

keskuste võrgustiku loomisel peeti tähtsaks teatri, kultuurimajade jt kultuuriteenuste säilimist.   

Maakonnaplaneering seab uued eesmärgid detailsema taseme planeeringutele (üldplaneeringutele). 

Kuivõrd konkreetsemad otsused tehakse detailsema taseme planeeringutes, tuleb neile igal juhul 

koostada ka keskkonnamõju strateegiline hindamine. Maakonnaplaneeringu tasandil tehtavad 

teoreetilised arutlused selle üle, mis oleks võimalik ja milliseid keskkonnamõjusid üldse valdkonnas 

esineda võib ning kuidas neid leevendada saaks, ei saa minna nii täpsele mõju hindamiseks 

vajalikule tasandile. Seetõttu ei ole, tulenevalt KeHJS seaduse § 40 lg 3 p 3 (vältimaks mitmekordset 

hindamist) mingit tarvidust seesuguste arutluste ülemääraseks arendamiseks maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise juures. Hindamise kohane tase on selle taseme planeeringu 

juures, kus tehakse vastavad konkreetsed otsused.  
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• Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine EK10171636-0001; 
• Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 
• Projekteerimine EP10171636-0001; 
• Kaevandamise või kaeveõõne teisese kasutamise projekteerimine KP00002;  
• Kaevandamine KKA000152; 
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koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (sh muinsuskaitsealadel) 
maastikuarhitektuuri valdkonnas. 

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, 
heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14. 
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1 KAVANDATAV TEGEVUS, EESMÄRK JA KSH ULATUS 

2012. aastal kehtestati üleriigiline planeering “Eesti 2030+”, mille elluviimise tegevuskavas on uute 

maakonnaplaneeringute koostamine. Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute 

maakonnaplaneeringute koostamise kõikides maakondades. Pärnu maavanem algatas 29.07.2013 

korraldusega nr 399 Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (vt Lisa 

1). Sellekohane teade avaldati 30.07.2013 väljaandes Ametlikud Teadaanded (vt Lisa 2), 30.07.2013 

ajalehes Pärnu Postimees (vt Lisa 3) ning 29.07.2013 Pärnu Maavalitsuse koduleheküljel. Pärnu 

maakonna planeeringu ja KSH algatamise dokumendid on kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse 

kodulehel http://parnu.maavalitsus.ee/et/koostatav-parnu-maakonna-planeering .   

Pärnu maakonna planeeringus (edaspidi maakonnaplaneering) käsitletakse kogu maakonna 

maismaa osa ning vajadusel vaadeldakse planeeritava mõjusid merealale. Vastavalt maavanema 

korraldusele on maakonna planeeringu eesmärgiks riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine 

arvestades piirkondlikke eripärasid.  

Pärnu maakonna jaoks on maakonnaplaneeringu koostamisel olulisemateks teemadeks tehniline 

taristu, asustuse paiknemine, sotsiaalne taristu, loodusvarade kasutamine. Samuti määratakse 

toimepiirkonnad. Planeeringu koostamisel arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja 

kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi mõjusid.  

Vastavalt planeerimisseaduse §7 (vastu võetud 13.11.2002, RT 2002, 99, 579) lõikele 4 on 

kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Kui 

kehtestatud üldplaneering puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud üldplaneering 

ei kajasta kehtestatud maakonnaplaneeringus sätestatut, on kehtestatud maakonnaplaneering valla 

ja linna detailplaneeringute koostamise või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks.  

Maakonnaplaneering annab vajadusel sisendit ka riigi tasandi strateegilistesse dokumentidesse, nt 

kaitse-eeskirjadesse, arengukavade tegevuskavadesse jne. 

Maakonnaplaneeringute koostamisel on keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) 

kohustuslik.  Keskkonnamõju strateegiline hindamine toimub Pärnu maakonna planeeringu 

koostamise käigus. KSH eesmärgiks on hinnata Pärnu maakonnaplaneeringuga kaasnevaid olulisi 

mõjusid elukeskkonnale, looduskeskkonnale, kaitstavatele objektidele, majanduslikule ja sotsiaalsele 

keskkonnale ning analüüsida parimat võimalikku lahendust maakonna arenguks, tagades 

elukeskkonna jätkusuutliku kasutamise, maastiku kaitse ja ressursside ratsionaalse ning 

heaperemeheliku kasutuse ning kaitstavate loodusobjektide kaitse-eesmärkide täitmise. KSH käigus 

hinnatakse planeerimise lahenduste (sh nende erinevate alternatiivide) vastavust ruumilise arengu 

eesmärkidele (nii riigi kui maakonna tasandil) ning säästva arengu põhimõtetele. KSH sisu lähtub 

maakonnaplaneeringu sisust ning KSH-s hinnatakse maakonnplaneeringus käsitletud teemasid ning 

lahendustega kaasnevaid riske. 

Planeeringuala on Pärnu maakond ning selle lähiümbrus, et tagada sidusate võrgustike 

(transpordivõrk ja muud infrastruktuuri elemendid, roheline võrgustik) toimimine. KSH ala ühtib 

planeeringu alaga: keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse läbi Pärnu maakonnas ning selle 
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lähimõjualal. Lähimõjuala ulatus täpsustub KSH aruande koostamise käigus. Maakonnaplaneering 

koostatakse ajaperspektiiviga 2030+, mis on ka KSH ajaline ulatus.  

 

 

Joonis 1. Pärnu maakonna ja kohalike omavalitsuste paiknemine (Maa-ameti Geoportaal 
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus-p119.html) 

 

Pärnu maakond asub Eesti edelaosas, piirnedes läänes Liivi lahe ja selle osa – Pärnu lahega, loodes 

Lääne, põhjas Rapla, kirdes Järva, idas Viljandi maakonnaga ja lõunas Läti Vabariigiga. Pärnu 

maakonna administratiivne keskus on Pärnu linn (vt joonis 1). Pärnu maakonnas on kaks linna: 

Pärnu ja Sindi ning 1 vallasisene linn Kilingi-Nõmme ja 16 valda. Pärnu linn asub Tallinnast 129 km 

kaugusel. Teiste suuremate linnade kaugused: Jõhvi 244 km, Tartu 174 km, Võru 192 km. Maakonda 

läbib Tallinn–Pärnu–Ikla maantee, mis on Tallinnast Varssavini kulgeva automagistraali Via Baltica 

osa, ning Tallinn–Pärnu raudteeliin. (http://www.stat.ee/ppe-parnu-maakond, 03.03.2014) 

Pärnu maakonna pindala on 4 806,68 km2 ja maakonna elanike arv 2013. a seisuga on 83 677 

inimest. Pärnu maakond on Eestis rahvaarvult neljas maakond ja pindalalt suurim maakond. 

(www.stat.ee, 03.03.2014) 

  



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Programm 

Kobras AS töö nr 2014-046     

  

 

7 
 

2 PÄRNU MAAKONNA PLANEERINGU ELLUVIIMISEGA  EELDATAVALT 

KAASNEV KESKKONNAMÕJU 

Keskkonnamõju hindamisel lähtutakse Pärnu maakonna planeeringus käsitletavatest valdkondadest 

ja nende üldistusastmest. Keskkonnamõju strateegilise hindamise üheks suunaks on planeeringu 

koostamisel leida selline lahendus, mille puhul oleks võimalik vältida ebasoodsat mõju inimese 

tervisele, elukeskkonnale ja looduskeskkonnale ning arendada sotsiaalmajanduslikku keskkonda.   

KSH arvestab ja KSHs lähtutakse planeeringu täpsusastmest ning eripärast. KSH käigus hinnatakse 

maakonnaplaneeringu elluviimise mõju looduskeskkonnale, sotsiaalsele, kultuurilisele ja 

majanduslikule keskkonnale. KSH-s käsitletakse maakonnaplaneeringu seoseid teiste asjakohaste 

strateegiliste dokumentidega ja vastavust nendes püstitatud eesmärkidele.  

KSH kajastab maakonna planeeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi 

alternatiivseid lahendusi.  

Vastavalt maakonnaplaneeringu ülesannetele (planeerimisseadusest tulenevalt) tuleb KSH raames 

käsitleda järgmisi teemasid: 

1. Asustus ja selle suunamine 

Planeeringus käsitletakse toimepiirkondi, asustuse suunamise nõudeid, sotsiaalset taristut, 

maakondliku tähtsusega tööstus- ja logistikaalade paigutust ning kogu asustust siduva 

ühistranspordi korraldamise põhimõtteid, transpordi, sh kergliikluse võimalusi. KSH käigus 

hinnatakse võimalusi eelnimetatud valdkondade kujunemisele ja arengule ning nende 

võimalikku mõju rahvaarvule, rahvastiku paiknemisele, sotsiaalsete teenuste 

kättesaadavusele, loodusväärtustele jms. Asustuse suunamisel arvestatakse kavandatud 

joonobjektidest tulenevate mõjudega. 

2. Loodusvarade, väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist ning rohelise 

võrgustiku toimimist tagavad meetmed 

Loodusvaradest käsitletakse erilise tähelepanuga pinna- ja põhjavett: ruumiliselt 

lokaliseeritud tingimused rannikumere, pinnaveekogude, vee-elustiku ja põhjavee 

kaitsmiseks (põhjavee erineva kaitstusega alad). Käsitletakse väärtuslike maastike, 

väärtuslike põllumaade, looduskoosluste säilimise, rohevõrgustike jms teemasid.  

3. Maa- ja veealade üldiste kasutamistingimuste määratlemine 

Kasutustingimused määratakse nende maa- ja veealade suhtes, millega tegeletakse seoses 

maakonnaplaneeringule iseloomulike muude ülesannete täitmisega. Määratakse avalikuks 

kasutuseks olevad veekogud, veealade üldised kasutamistingimused. Pärnu peamine 

avalikult kasutatav veeala on Pärnu lahe mereala. 

4. Maardlate ja maavaravaru kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste määratlemine 

Määratletakse maardlate kasutustingimused, selgitatakse välja riiklikud ja kohalikud huvid, 

konfliktalad ning kaalutletakse kaevandamise võimalikku kasu ja kahju, sh mõjusid 
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veekogudele, põhjaveele, põllumajandusele ning muule ettevõtlusele, looduskooslustele ja 

asustusele. Eraldi käsitletakse kinnitatud põhjaveevarude paiknemist.  

5. Teede, raudteede, veeteede ja tehnovõrkude koridoride, lennuväljade, sadamate ja jäätmete 

ladestamise kohtade ning muude tehnorajatiste paigutuse määramine 

Käsitletakse riigimaanteede ning kohalike maanteede ja kergliiklusteede, mis ühendavad 

erinevaid omavalitsusi, ümbersõitude paiknemist, eritasandiliste ristumiskohtade vajadust, 

sadamate lahendusi, lennuväljasid, ühistranspordiliikide ja –liinide omavahelist sidumist ning 

tööstus- ja logistikaalade paiknemist. Siinses teemas on keskpunktiks Rail Balticu ja Via 

Baltica.  

6. Kaitsealade ja nende kasutamistingimuste arvestamine, vajaduse korral ettepanekute 

tegemine kasutamistingimuste täpsustamiseks, uute kaitsealade loomiseks või kaitserežiimi 

lõpetamiseks 

Kooskõla tagamine seaduste alusel kehtestatud piirkondlike ja lokaalsete kaitserežiimidega, 

kaitsenõuete tagamine, konfliktalad, kaitstavate alade kasutamistingimuste täpsustamine. 

Vajadusel ettepanekud kaitserežiimi täpsustamiseks või korrigeerimiseks. 

7. Puhkealade määramine ja nende kasutamistingimuste määratlemine 

Maakondliku tähtsusega puhkealad, nende piisavus, ligipääsetavus ning puhkajate 

sihtkohad.   

Maakonnaplaneeringus määratletakse maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused. 

Ülesandeks on ka riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalusatmine, säästva 

ja tasakaalustatud arengu aluste kujundamine ja sidumine ruumilise arenguga ning majandusliku, 

sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu vajaduste tasakaalustatud arvestamine.  

KSH protsessi käigus võib võimaliku uue ja olulise informatsiooni ilmnemisel käsitletavad teemad 

muutuda. Pärnu maakonna eripära, millega peab mõjude hindamisel eelkõige arvestama, on seotud 

ruumilise mõjuga objektidega (joonobjektid): Rail Balticu, Via Baltica, kõrgepinge elektrivõrk.  

2.1 Eeldatav mõju inimese tervisele 

Planeeringu käigus käsitletavad mõjud inimese tervisele on eelkõige seotud võimalike 

õnnetusjuhtumite, õhu saastatuse ja selle mõjudega, mürahäiringutega ja joogivee kvaliteediga. 

KSH-s hinnatakse elanikkonna elu- ja tervist ohustavaid riske samas ulatuses, mis nad on 

maakonnaplaneeringus kajastatud, ning tuuakse välja riske ennetavaid ja leevendavaid meetmeid 

(eriti üleujutusalad).  

2.2 Piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus 

Hetkel teadaoleva informatsiooni alusel ei ole ette näha ainult maakonnaplaneeringuga 

kavandatavaid tegevusi, millega võiks kaasneda oluline negatiivne piiriülene mõju mõnele 

naaberriigile.  
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2.3 Võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale 

Pärnu maakonnas on mitmeid Natura 2000 võrgustiku alasid. Pärnu maakonna planeeringu 

koostamisel tuleb arvestada Natura 2000 alade ja nende kaitsega. Eeldatavalt ei kaasne 

maakonnaplaneeringuga olulist mõju Natura 2000 väärtustele, vajadusel tuleb välja töötada selline 

planeeringulahendus, mis arvestab Natura 2000 kaitse-eesmärke. Keskkonnamõju strateegilise 

hindamise käigus viiakse läbi Natura eelhindamine ja juhul kui jääb kahtlusi kaasnevate mõjude 

kohta viiakse läbi ka Natura-hindamine (KSH raames). 

2.4 Hindamismetoodika 

KSH läbiviimisel tuginetakse ja lähtutakse Eestis ja Euroopa Liidus kehtivatest õigusaktidest ja 

nendega määratud normidest, samuti Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringutest ja ka 

teistest keskkonnamõju strateegilise hindamise juhenditest. Lisaks võetakse arvesse ja tuginetakse 

ekspertide arvamustele, eelnevatele kogemustele ja teistele erialastele teadmistele.  

KSH viiakse läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele 

(vastu võetud 22.02.2005). 

Siseministeeriumi poolt on koostatud/tellitud ekspertarvamused: „Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud 

maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel“ (P. Metspalu, T. 

Oidjärv, 2013) ja „Majanduslikud mõjud maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise 

hindamise läbiviimisel“ (R. Noorkõiv, K. Lass, 2013), mida kasutatakse hindamise läbiviimisel.  

KSH läbiviimisel tuginetakse ka Pärnu maakonnas juba kehtivatele ja ka koostatavatele 

teemaplaneeringutele:  

• Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015 

• Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused  

• Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 

92,0-170,0 

• Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering 

Koostatavad maakonna teemaplaneeringud: 

• Koostatav 330/110 kV elektriliini teemaplaneering 

• Koostatav Soomaa piirkonna teemaplaneering 

• Pärnu maakonna planeeringut täpsustav teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 

kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu maakonnas“ 

Metoodiliselt kasutatakse eelkõige kvalitatiivset hindamist (kvalitatiivse uurimise käigus 

keskendutakse objekti süvaanalüüsile kasutades selleks teemakohast kirjandust, dokumente, 

ekspertarvamusi, konsultatsioone jms).  Vajadusel selgitatakse, kirjeldatakse, hinnatakse ja 

võrreldakse tekkivaid alternatiivseid võimalusi. Alternatiivide võrdlemise metoodika selgub 

alternatiivide defineerimise käigus. Praegusel hetkel ei ole ette näha ainult maakonnaplaneeringuga 

kavandatavaid tegevusi, millel oleks tõsiselt võetavaid alternatiivseid lahendusi.   
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3 AVALIKKUSE KAASAMINE, HUVIGRUPID 

Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib 

eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi 

vastu on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1. Pärnu maakonnaplaneeringu KSH-st huvitatud ning mõjutatud asutused ja isikud  

Huvigrupp  Asutus või isik 

Kohalikud 
omavalitsused 

Are vald, Audru vald, Halinga vald, Häädemeeste vald, Kihnu vald, 
Koonga vald, Paikuse vald, Pärnu linn, Saarde  vald, Sauga vald,  Sindi 
linn, Surju vald,  Tahkuranna vald,  Tootsi vald, Tori vald,  Tõstamaa vald,  
Varbla vald, Vändra vald.  

Pärnumaa Omavalitsuste Liit 

Naabermaavalitsused Järva maakond, Lääne maakond, Rapla maakond, Viljandi maakond 

Ministeeriumid 

Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, 
Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, 
Siseministeerium, Sotsiaalministeerium. 

Ametid ja riigiasutused 

Keskkonnaamet, Lennuamet, Maa-amet, Maanteeamet, 
Muinsuskaitseamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Põllumajandusamet, 
Päästeamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Terviseamet, Veeteede Amet. 

Keskkonnainspektsioon. 

Riigi osalusega 
äriühingud, ettevõtted 
jm ühendused 

Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Turbaliit, Pärnumaa Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus, Pärnumaa Spordiliit, Riigimetsa Majandamise Keskus, 
SA Pärnumaa Turism 

Laiem avalikkus 
Huvitatud ja mõjutatud isikud ning ühendused, näiteks kohalikud 
ettevõtjad, kohalikud elanikud (elanikud, töötajad, suvitajad), teadlaskond.  

 

KSH käigus võib huvitatud asutuste ja/või isikute nimekiri täieneda.  

Huvigruppe teavitatakse KSH oluliste etappide valmimisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele ja planeerimisseadusele. Laiemat avalikkust teavitatakse 

väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes Pärnu Postimees, Pärnu Maavalitsuse koduleheküljel. 

Teisi huvigruppe (vastavalt tabelile 1) teavitatakse elektrooniliselt (e-maili teel). Avalikkuse kaasamist 

korraldab planeeringu koostaja, kelleks on Pärnu Maavalitsus.   
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4 KSH AVALIKUSTAMISE AJAKAVA 

KSH läbiviimine ja aeg on seotud maakonnaplaneeringu koostamise protsessiga. KSH programmi ja 

aruande avalikustamise etappide kestus on kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega.  

Maakonnaplaneeringu koostamist ja selle avalikku menetlemist reguleerib planeerimisseadus 

(PlanS). Keskkonnamõju 

strateegilist hindamist (KSH) 

korraldatakse keskkonnamõju 

hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduses (KeHJS) sätestatud 

korraga. Kuivõrd planeeringute 

koostamine ja KSH läbiviimine 

on reguleeritud eri seadustega 

(PlanS ja KeHJS) on 

otstarbekas protsessid ja etapid 

ühtlustada (vt joonis 2). 

Vastavalt KeHJS-e § 36 lõike 2 

punktile 4 tuleneb KSH ajakava 

strateegilise 

planeerimisdokumendi 

koostamise ajakavast.  

KSH läbiviimise eeldatav 

ajakava on toodud tabelis 2, 

arvestades planeeringu 

koostamise ajakava. 

 

 

  

Joonis 2. Planeeringu ja KSH läbiviimise etapid ja nende 
ühildamine 
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Tabel 2. KSH läbiviimise eeldatav ajakava 

Tegevus/KSH etapp KSH osapool 
Läbiviimise 
aeg 

KSH algatamine 
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 
korraldaja – Pärnu maavanem juuli 2013 

KSH algatamise otsustest 
teatamine 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 
korraldaja – Pärnu maavanem 

30.07.2013 

 

KSH programmi 
koostamine 

KSH ekspertgrupp koostöös strateegilise 
planeerimisdokumendi koostajaga  I-II kvartal 2014 

KSH programmi kohta 
seisukohtade küsimine 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 
korraldaja – Pärnu maavanem 

aprill – mai  
2014 

KSH programmi avalikust 
väljapanekust teatamine 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 
korraldaja – Pärnu maavanem mai  2014 

KSH programmi avalik 
väljapanek 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 
korraldaja – Pärnu maavanem 31.05. 2014-

16.06.2014 

KSH programmi avalik 
arutelu 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 
korraldaja – Pärnu maavanem 

17.06. 2014 

KSH programmi 
heakskiitmine 

Järelevalvaja – Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi 
regioon III kvartal 2014 

KSH aruande koostamine 
KSH ekspertgrupp koostöös strateegilise 
planeerimisdokumendi koostajaga  

III kvartal 2014 – 
III kvartal 2015 

Planeeringu 
kooskõlastamisel KSH-le 
seisukohtade andmise 
võimalus 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 
korraldaja – Pärnu maavanem 

II-III kvartal 
2015 

KSH aruande avalikust 
väljapanekust teatamine 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 
korraldaja – Pärnu maavanem 

III kvartal 2015 

KSH aruande avalik 
väljapanek 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 
korraldaja – Pärnu maavanem 

III kvartal 2015 

KSH aruande avalik arutelu 
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 
korraldaja – Pärnu maavanem IV kvartal 2015 

KSH aruande heakskiitmine 
Järelevalvaja – Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi 
regioon IV kvartal 2015 

 

KSH läbiviimise ja planeeringu koostamise ajakavas võib tekkida muudatusi, eelkõige tulenevalt Rail 

Balticu planeeringu koostamisest.   
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5 PLANEERINGU KOOSTAMISE JA KSH PROTSESSI OSAPOOLED 

Pärnu maakonna planeeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi 

osapooled on toodud tabelis 3.  

Tabel 3. Pärnu maakonna planeeringu ja KSH protsessi osapooled  

Osapool Asutus Kontaktandmed  

Maakonnaplaneeringu 
koostamise korraldaja 

Maakonnaplaneeringu 
kehtestaja  

Pärnu Maavalitsus  

 

Pärnu Maavanem  

Akadeemia tn 2 

80088 Pärnu 

Kontaktisik: Tiiu Pärn 

tel 447 9761 

e-post: tiiu.parn@mv.parnu.ee 

Maakonnaplaneeringu 
järelevalvaja  

Siseministeerium Pikk 61 

15065 Tallinn 

tel 612 5008 

e-post: info@siseministeerium.ee 

KSH koostaja  

 

Kobras AS 

 

Riia 35, 50410 Tartu 

tel 730 0310, faks 730 0315 

e-post: kobras@kobras.ee  

www.kobras.ee  

KSH järelevalvaja  Keskkonnaamet 

 

Pärnu-Viljandi regioon 

Pärnumaa kontor 

Roheline 64 

80010 Pärnu 

tel 447 7388, faks 447 7399 

e-post:  

parnu@keskkonnaamet.ee  

 

 

Kobras AS keskkonnaeksperdid/töörühm: 

• Urmas Uri ― KSH juhtekspert 

KSH hindamise õigus: on omandanud geoloogiainseneri kõrghariduse Tartu Ülikoolis; on läbinud 

kahepäevase planeeringutealase seminari, keskkonnamõjude hindamise süsteemi parandamise 

koolituse/seminari, keskkonnamõju hindamiste aruannete kvaliteet – õppepäev kogenud 

keskkonnamõju hindamiste ekspertidele, Maanteeameti keskkonnakoolituse "Keskkond tee 

planeerimisel, projekteerimisel ja ehituses" ja mitmeid teisi koolitusi, sh Natura hindamise teemadel. 

Omab erialast töökogemust alates 1974. aastast. Tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise 

põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seonduvaid õigusakte.    
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Tegevusvaldkonnad: põllumajandus, maaparandus, maavaravaru kaevandamine ja kaevise 

töötlemine, sh rikastamine, tööstus, tooraine ja muu materjali töötlemine, tselluloosi, paberi ja 

tekstiilitööstus ning nahaparkimine, energeetika, jäätmekäitlus, reoveekäitlus, vesi ja kanalisatsioon, 

ehitus, turism, puhkemajandus ja haljastus, transport ja liiklus, asumite sanitaarkaitse, teenindus. 

Mõjuvaldkonnad: maavara, pinnas ja maastik, veesaaste ja veetase, hüdrodünaamika ja 

rannaprotsessid, jäätmeteke, kultuuripärand, põhjavesi. 

• Gerli Kull ― KSH ekspert, vastutav täitja 

KSH hindamise õigus: on omandanud loodusteaduste bakalaureusekraadi keskkonnatehnoloogia 

erialal Tartu Ülikoolis ja magistrikraadi maastikukaitse ja –hoolduse erialal Eesti Maaülikoolis. On 

läbinud näiteks keskkonna- ja sotsiaalse mõju hindamise ainekursuse (2AP), regionaalarengu ja –

planeerimise ainekursuse (3,0 AP), keskkonnamõjude hindamine ja audit ainekursuse (3,0 AP), 

keskkonnajuhtimissüsteemid ja keskkonnariskid ainekursuse (3 AP), maastiku ja visuaalse mõju 

hindamise ainekursuse (1,0 AP). Kõik eksamid on sooritatud positiivse tulemusega. On läbinud 

planeeringute strateegilise keskkonnamõjude hindamise koolituse (Eesti Maaülikool, 2010). Omab 

keskkonnamõju hindamise töökogemust alates 2008. aastast. Tunneb keskkonnamõju strateegilise 

hindamise põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seonduvaid õigusakte.    

• Anne Rooma ― KSH ekspert 

KSH hindamise õigus: on omandanud geoloogiainseneri kõrghariduse Tartu Ülikoolis; on läbinud 

keskkonnamõjude hindamise aruannete kvaliteedi õppepäeva kogenud keskkonnamõju hindamise 

ekspertidele ja osalenud mitmetel teistel koolitustel, sh Natura hindamise koolistus; omab erialast 

töökogemust alates 1987. aastast; tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, 

protseduuri ja hindamisega seonduvaid õigusakte.    

Tegevusvaldkonnad: põllumajandus, maaparandus, maavaravaru kaevandamine ja kaevise 

töötlemine, tööstus, tooraine ja muu materjali töötlemine, jäätmekäitlus, reoveekäitlus, vesi ja 

kanalisatsioon, ehitus, turism, puhkemajandus ja haljastus, transport ja liiklus, asumite 

sanitaarkaitse, teenindus. 

Mõjuvaldkonnad: maavara, pinnas ja maastik, veesaaste ja veetase, jäätmeteke, kultuuripärand, 

põhjavesi. 

• Teele Nigola ― KSH ekspert/planeerija 

KSH hindamise õigus: omab kõrgharidust maastikuarhitektuuri erialal; on läbinud näiteks 

ruumiplaneerimise üldkursuse (3,5 AP), maastikuplaneerimise põhikursuse (5 AP), planeerimisalase 

õigusõpetuse (2 AP), valla/linna ruumiline planeerimine (10,5 EAP), kõik eksamid on sooritatud 

positiivse tulemusega. Töökogemus alates 2005. aastast, tunneb keskkonnamõju strateegilise 

hindamise põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seonduvaid õigusakte.  
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• Ene Kõnd ― KSH ekspert/tehniline kontroll 

KSH hindamise õigus: on omandanud geoloogiainseneri kõrghariduse Tartu Ülikoolis (geoloogia-

geoloogilise kaardistamise, maavarade otsingu ja uuringu eriala). On läbinud Tartu 

Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse „Planeerimisseaduse rakendamine“ (saadud 3 Eesti 

Ehitusinseneride Liidu täiendõppepunkti). Omab töökogemust alates 1981. aastast; tunneb 

keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seonduvaid 

õigusakte.  

Valdkond: geoloogilised tingimused, keskkonnapiirangute kaardid.   

 

Ekspertrühma kaasatakse:  

• Jaak Kliimask – sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud 

• Kalev Sepp – loodusgeograafia 

 

Vajadusel kaasatakse KSH koostamisse täiendavaid eksperte.  
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6 ASUTUSTE JA ISIKUTE SEISUKOHAD 

Vastavalt KeHJS-e § 36 peab strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja või 

strateegilise planeerimisdokumendi koostaja küsima programmi sisu osas seisukohti 

Keskkonnaametilt ja kõigilt teistel asutustelt, keda strateegilise planeerimisdokumendi 

rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab. Seisukohti küsiti kõigilt 

tabel 1 loetletud asutustelt. Tagasiside laekus 28 asutuselt. Seisukohad ja nendega arvestamine on 

kajastatud tabelis 4.  

Seisukohad laekusid järgmistelt asutustelt:  

1. Audru Vallavalitsus 

2. Elering AS 

3. Halinga Vallavalitsus 

4. Haridus- ja Teadusministeerium 

5. Häädemeeste Vallavalitsus 

6. Keskkonnaameti Päru-Viljandi regioon 

7. Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo 

8. Keskkonnaministeerium 

9. Kihnu Vallavalitsus 

10. Koonga Vald 

11. Lennuamet 

12. Maa-amet 

13. Maanteeamet 

14. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

15. Muinsuskaitseamet 

16. Põllumajandusministeerium 

17. Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond 

18. Pärnu politseijaoskonna korrakaitsebüroo Lääne prefektuur 

19. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 

20. Siseministeerium 

21. Tahkuranna Vallavolikogu 

22. Tehnilise Järelevalve Amet 

23. Terviseameti Lääne talitus 

24. Varbla Vallavalitsus 

25. Veeteede Amet 

26. Veterinaar- ja Toiduameti Pärnumaa Veterinaarkeskus 

27. Viljandi Maavalitsus 

28. Vändra Vallavalitsus  



 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Programm   

Kobras AS töö nr 2014-046     Objekti aadress: Pärnu maakond 

  17 
 

 

 

Tabel 4. Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõule esitatud seisukohad ja nendega arvestamine 

Jrk 
nr 

Asutus  Isik Kuu-
päev 

Seisukohad, mida on vaja KSH 
programmis muuta 

Seisukohad teemade kohta, mis vajavad käsitlemist või 
mida tuleks arvestada maakonnaplaneeringus ja selle 
KSH-s 

Vastus 

1 Audru 
Vallavalitsus 

Siim Suursild 
(vallavanem) 

2.05. 
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Audru valla üldplaneeringuga on täpsustatud Pärnu 
maakonna teemaplaneeringut Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused väärtuslike maastike piiride ja 
rohevõrgustiku haaratud alade suuruse osas. 

Arvestatakse 
planeeringu 
koostamisel.  

2 Elering AS Mart 
Landsberg 
(elektrivõrgu 
planeerimise 
osakonna-
juhataja) 

28.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel tuleb arvesse võtta 
olemasolevad ja kavandatavad tehnilise taristu objektide 
asukohad. Olemasoleva taristu kanda maakonna 
vektorkaardile. 

Ettepanekut 
kaalutakse 
planeeringu 
koostamisel. 

3 Halinga 
Vallavalitsus 

Ülle Vapper 
(vallavanem) 

5.05. 
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

    

4 Haridus- ja 
Teadus-
ministeerium 

Jevgeni 
Ossinovski 
(minister) 

17.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Arvestada maakonnaplaneeringus koolivõrgukavaga. Selle 
alusel on võimalik täpsemalt ja pikaajalisemalt planeerida 
peale koolivõrgu ka teisi maakonnaplaneeringute olulisi 
käsitlusalasid, sh infrastruktuuride ning ühistranspordi 
arengut. 

Ettepanekut 
kaalutakse 
planeeringu 
koostamisel. 

5 Häädemeeste 
Vallavalitsus  

Ants 
Järvesaar 
(vallavanem) 

9.05. 
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

KSH-s tuleks käsitleda Pärnu maakonna turismi ja 
puhkemajanduse ja suveelanike (osaajaelanike) hooajalisest 
aktiivsusest tingitud mõjusid. Käsitleda planeeringus ja KSH-s 
Rannametsa-Ikla maantee kasutust nii autode kui jalgratturite 
poolt aktiivsetel suvekuude, mil liiklusõnnetuste risk suureneb. 
Käsitleda võimalike üleujutuste ja üleujutuse riskide 
maandamise meetmete rakendamise mõjusid. 

Ettepanekut 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  

6 Keskkonna-
amet (Pärnu-
Viljandi 
regioon) 

Sulev Vare 
(juhataja) 

6.05. 
2014 

Täiendada tabelit 2. lisades KSH 
aruande koostamise järele KSH 
aruandele seisukohtade esitamise 
võimaluse (toimub paralleelselt 
planeeringulahenduse 
kooskõlastamisega). KSH 
aruandele seisukohtade esitamise 
võimalus võiks ära märkida ka 

Arvestada kõikide kaitstavate loodusobjektidega ja 
kaitsekorralduskavades toodud kaitsealadel kavandatavate 
tegevustega. Täpsustamist vajab rohevõrgustiku paiknemine 
ja kasutustingimuste määramine, seda eriti Pärnu linna 
lähiümbruses. Suurulukite rände- ja liikumisteede osas teha 
koostööd kohalike jahiseltsidega ja teiste pädevate 
uurimisasutustega (nt Keskkonnaagentuur). Rohevõrgustiku 
täpsustamisel arvestada Euroopa looduskapitali rohelise 

Täiendati 
tabelit 2, 
märgiti ära 
võimalus 
planeeringu 
kooskõlasta-
misel ka 
KSH-le 
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Jrk 
nr 

Asutus  Isik Kuu-
päev 

Seisukohad, mida on vaja KSH 
programmis muuta 

Seisukohad teemade kohta, mis vajavad käsitlemist või 
mida tuleks arvestada maakonnaplaneeringus ja selle 
KSH-s 

Vastus 

planeeringu kooskõlastuskirjas. 
Soovime, et kõik pädevad 
asutused vaataksid 
kooskõlastamisel lisaks 
maakonnaplaneeringule üle ka 
KSH aruande ning esitaks 
vajadusel omapoolsed seisukohad 
nii planeeringu kui ka KSH 
aruande kohta. KSH programmi 
täiendamisel näidata materjalides, 
kuidas on laekunud 
ettepanekutega arvestatud. KSH 
programmi heaks kiitmiseks 
esitamisel lisada materjalide hulka 
ka avalikustamise teated jmt.  

infrastruktuuri strateegiaga. Arvestada Pärnu maakonda 
puudutavas Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas 
toodud eesmärkidega. Ruumilise arengu suunamisel 
arvestada Pärnu maakonna kinnitatud põhjaveevarudega. 
Asustuste ja tootmise suunamisel tuleb arvestada põhjavee 
reostuskaitstusega. Maakonna arengu suunamisel arvestada 
üleujutusega seonduvaid riske. Teha koostööd 
Keskkonnaministeeriumiga, et arvestada planeeringu 
koostamisel üleujutusohuga seotud riskide 
maandamiskavades käsitletuga. Arvesse tuleb võrra Pärnu 
jõe üleujutusala Sindi linna kohal. Maardlate 
kasutustingimuste määramisel kasutada "Ehitusmaavarade 
kasutamise riikliku arengukava 2011-2020" ning selgitada, kas 
maavarade varustuskindlus on tagatud või problemaatiline. 
Leida piirkonnad, kus kaevandamine ei ole soovitav ja kus see 
on eelistatud. Eelistada võiks olemasolevate karjääride 
ümbruses olevate varude ammendamist. Maakonnatasandil 
teedevõrgu ja teehoolduse planeerimisel tuleks samuti 
arvestada olulisemate maardlate paiknemist, arvestades 
nendest tulenevat suuremat liikluskoormust ja probleeme. 
Võtta arvesse riigi jäätmekava 2014-2020 eelnõus seatud 
eesmärke. Eesmärgiks on jäätmete ringlusse võtmine ning 
taaskasutamine maksimaalsel tasemel. Vajalik on optimaalse 
jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgutiku arendamine. Kui ilmneb 
vajadus rajada uusi jäätmekäitluskohti, tuleks 
maakonnaplaneeringus need perspektiivsed kohas ette näha. 
Tähelepanu tuleb pöörata võimalikule maalihkeohule Pärnu, 
Audru, Sauga ja Reiu jõe alamjooksul.  

seisukohtade 
andmine. 
KSH 
programmi 
täiendused 
on ära 
toodud 
käesolevas 
tabelis. KSH 
programmi 
heaks- 
kiitmiseks 
esitamisel 
lisatakse 
materjalide 
hulka 
(programmi 
lisasse) 
avalikustami-
se teated. 
Teemadega, 
mida on 
vajalik 
planeeringus 
ja selle KSH-
s käsitleda, 
arvestatakse. 
Teisi 
ettepanekuid 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel. 

7 Keskkonna-
inspektsioon 

Alvar Vallau 
(büroo-

5.05. 
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Olulise tähtsusega on, et säiliksid kaitstavad väärtused ning 
puhas elukeskkond ja et uute asumite ja infrastruktuuri 

Ettepanekut 
kaalutakse 
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Jrk 
nr 

Asutus  Isik Kuu-
päev 

Seisukohad, mida on vaja KSH 
programmis muuta 

Seisukohad teemade kohta, mis vajavad käsitlemist või 
mida tuleks arvestada maakonnaplaneeringus ja selle 
KSH-s 

Vastus 

Pärnumaa 
büroo 

juhataja) tekkimisel arvestataks võimaliku keskkonnamõjuga loodusele, 
eriti just Pärnumaa veekogude rannal ja kallastel. Uute 
tootmispiirkondade kavandamisel tuleks arvestada, et see 
jääks mõistlikku kaugusesse olemasolevatest elurajoonidest. 

planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  

8 Keskkonna-
ministeerium 

Ado Lõhmus 
(asekantsler) 

12.05.
2014 

Täiendada peatükki 2 punkti 5 
selliselt, et käsitletaks ka 
põhjaveehaarete paiknemist, kuna 
Pärnumaa põhjaveehaarete vee 
kvaliteet on ohustatud nii 
ülemäärase loodusliku fluoriidi kui 
ma merevee sissetungist tingitud 
kloriidide sisalduse tõttu. 

Palume hinnata, kas planeeringus kavandatu teostamiseks on 
tagatud varustatud maavaraga. Selle juures arvestada 
maavara säästliku kasutamise põhimõtetega. Arvesse tuleks 
võtta ehitusmaavarade kasutamise riiklikku arengukava 2011-
2020. KSH käigus eraldi analüüsida mõju 
veemajanduskavaga kehtestatud pinna- ja põhjaveekogumite 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele. KSH käigus analüüsida 
mõju veehaaretele ja allikatele ning mõju põhjaveekogumi 
veetaseme muutustele või veekogude füüsilistele muutustele. 
Juhul kui selliseid muutusi on ette näha, tuleb KSH käigus 
võtta arvesse veeseaduse § 3(12) lõikes 1 punktides 1, 3 ja 4 
sätestatud asjaolusid. KSH läbiviimisel arvestada, kas on 
vajadus muuta keskkonnaregistrisse kantud veekogude kalda 
kitsendusi, täpsustada veekogude kaldajoont või lisada uusi 
veekogusid keskkonnaregistrisse. KSH raames analüüsida 
võimalusi üleujutustest tekkiva kahju minimeerimiseks inimese 
tervisele ja varale ning ümbritsevale keskkonnale. Elustiku 
liikumiseks vajalike rohekoridoride analüüsil võtta arvesse 
asjaolu, et rohekoridoridena saaksid talitleda ka jõed, ojad, 
peakraavid, maaparandussüsteemide eesvoolud ja järved 
ning nendele veeseaduse ja looduskaitseseadusega ette 
nähtud kalda veekaitsevööndid ja piiranguvööndid. Arvesse 
tuleb võtta vajadust tagada vee-elustiku tõkestamatu liikumine 
piki ja risti jõge.  

Täiendati 
KSH 
programmi 
peatükk 2 
punkti 4 
lisades 
juurde, et 
käsitletakse 
kinnitatud 
põhjavee-
varude 
paiknemist. 
Ülejäänud 
ettepanekuid 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel. 

9 Kihnu 
Vallavalitsus 

Ingvar Saare 
(vallavanem) 

30.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

    

10 Koonga vald Kirke Keert 
(vallavanem) 

14.05.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Palume erilist tähelepanu pöörata uute looduskaitsealade 
loomise või kaitserežiimi lõpetamise temaatikale.  

Seisukohta 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel. 
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Jrk 
nr 

Asutus  Isik Kuu-
päev 

Seisukohad, mida on vaja KSH 
programmis muuta 

Seisukohad teemade kohta, mis vajavad käsitlemist või 
mida tuleks arvestada maakonnaplaneeringus ja selle 
KSH-s 

Vastus 

11 Lennuamet Kristo 
Vallimäe 
(lennuliiklus-
teeninduse ja 
lennuväljade 
osakonna 
juhataja) 

25.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Maakonnaplaneeringus palume arvestada piirkonnas asuvate 
lennuväljade lähiümbruse piirangupindadega. Lennuametiga 
tuleb kooskõlastada kõik üle 45 m kõrgust ehitist hõlmavad 
detailplaneeringud ja ehitusobjektid 

Arvestatakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  

12 Maa-amet Raivo Vallner 
(peadirektori 
esimene 
asetäitja 
peadirektori 
ülesannetes) 

29.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel arvestada 
ehitusmaavarade riikliku arengukava 2011-2022 aruandes 
tooduga. Maakonnaplaneeringu jooniste koostamisel 
kasutada keskkonnaregistris arvelolevate maardlate piire. 
Arvestada maapõueseaduses § 62 sätetega, mille kohaselt 
tuleb maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse 
korraldamisel tagada keskkonnaregistris arvele võetud 
maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs 
maavaravarule. Kogu maakonnaplaneeringu dokumentatsioon 
edastada enne planeerimisseaduse § 18 kohast vastuvõtmist 
Maa-ametile ülevaatamiseks ning seisukoha võtmiseks.  

Seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  

13 Maanteeamet Andres Urm 
(planeerin-
gute 
osakonna 
juhataja 
asetäitja 
juhataja 
ülesannetes) 

16.04.
2014 

1. Riigimaanteedega seonduva 
käsitlemisel lähtuda Vabariigi 
Valitsuse poolt 16.10.2013 
korraldusega nr 448 vastu võetud 
„Riigimaanteede teehoiukava 
aastateks 2014-2020“, kus on 
selgitatud konkreetsed tegevused 
ja vahendid; Arvestada 
teemaplaneeringuga 
"Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-
Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi 
asukoha täpsustamine km 92,0-
170,0". 
2. Käsitleda mh liiklusest tingitud 
keskkonnamüra ja tekkiva tolmu 
vähendamist, viidates Vabariigi 
Valitsuse poolt 16.10.2013 

  Seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel, 
otseselt KSH 
programmi 
neid ei 
lisatud. 
Maavarade 
varustus-
kindlustuse 
tagamise 
prognoosid 
ja arvutused 
ei ole 
koostatava 
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Jrk 
nr 

Asutus  Isik Kuu-
päev 

Seisukohad, mida on vaja KSH 
programmis muuta 

Seisukohad teemade kohta, mis vajavad käsitlemist või 
mida tuleks arvestada maakonnaplaneeringus ja selle 
KSH-s 

Vastus 

korraldusega nr 448 vastu võetud 
„Riigimaanteede teehoiukava 
aastateks 2014-2020“-le, sest 
selles määratakse konkreetsed 
tegevused ja ka vahendid. 
Müraprobleemide parandamisel 
tuleb arvestada, et võib osutuda 
vajalikuks olemasolevate 
juurdepääsuteede ümbertegemine 
ning kogujateede rajamine, Sellest 
tulenevalt tuleks 
maakonnaplaneeringusse näha 
ette võimalused antud 
tegevuskava rakendamiseks, 
leides sobivad lahendused 
koostöös Maanteeametiga.  
3.  Pöörata tähelepanu sellele, et 
soov on korrastada olemasolevaid 
rongipeatusi selliselt, et oleks 
tagatud mõistlik juurdepääs 
rongipeatustele autoga, rattaga kui 
ka jalgsi. Leida lahendus 
rongipeatuste juures sõiduautode 
parkimisvõimalusele. 4. Hinnata 
maakasutuse ja teedevõrgu 
kavandamisel avalduvat mõju 
liiklusohutusele, vastavalt EL 
direktiivi 2008/96 artiklile 3. 5. 
Käsitleda maavarade 
varustuskindluse tagamist 
maakonnaplaneeringuga 
kavandatavate arenduste osas.                                                                                                
6. Maanteeameti poolseks 
kontaktisikuks planeeringuga 
seotud küsimuses on 

maakonna-
planeeringu 
ja selle KSH 
eesmärk.  
Teemat 
käsitletakse 
üldises 
mõttes. 
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Jrk 
nr 

Asutus  Isik Kuu-
päev 

Seisukohad, mida on vaja KSH 
programmis muuta 

Seisukohad teemade kohta, mis vajavad käsitlemist või 
mida tuleks arvestada maakonnaplaneeringus ja selle 
KSH-s 

Vastus 

planeeringute osakonna 
peaspetsialist Kalev Repp. 

14 Majandus- ja 
kommunikat-
siooni 
ministeerium 

Ahti Kuningas 
(asekantsler 
kantsleri 
ülesannetes) 

30.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Oluline on strateegilistes dokumentides püstitatud eesmärkide 
kajastumine valdkondlikult Pärnu maakonnaplaneeringus. 
Tuleks lähtuda "Transpordi arengukavas 2014-2020" 
kirjeldatud sundliikumiste vähendamise põhimõttest. 
Arvestada tuleb ka Tehnilise Järelevalve Ameti ja 
Maanteeameti ettepanekutega.  

Seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  

15 Muinsus-
kaitseamet 

Peeter Nork 
(Põhja-Eesti 
järelevalve-
osakonna 
juhataja) 

5.05. 
2014  

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Lähtuda riikliku kaitse all olevatest kultuurimälestistest, 
muinsuskaitsealadest ja nende kaitsevöönditest. Järgmiste 
teemade käsitlemisel hinnata ja kirjeldada kavandatava 
tegevuse eeldatavat mõju kultuuripärandile (sh mitte ainult 
kultuurimälestiste ja nende kaitsevööndite kontekstis, vaid 
laiemalt maa- ja kogukonna identiteeti loovast ja eripäradega 
arvestatavast pärandist (sh ajaloo-, arheoloogia- ja 
miljööväärtuslikud üksikobjektid, kompleksid, maastikud jms) 
lähtuvalt), analüüsida mõjude vältimise või leevendamise 
võimalusi ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi 
valikuks: 1. asustuse arengu suunamine 2. väärtuslike 
põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist ning 
rohelise võrgustiku toimimist tagavate meetmete kavandamine 
3.maardlate ja maavaravaru kaevandmisest mõjutatud alade 
kasutustingimuste määratlemine 4. teede, raudteede, 
veeteede ja tehnovõrkude koridoride, lennuväljade, sadamate 
ja jäätmete ladestamise kohtade ning muude tehnorajatiste 
paigutuse määramine 5. kaitsealade ja nende 
kasutamistingimuste arvestamine planeeringus, vajaduse 
korral ettepanekute tegemine kasutamistingimuste 
täpsustamiseks, uute kaitsealade loomiseks või kaitserežiimi 
lõpetamiseks 6. puhkealade määramine ja nende 
kasutamistingimuste määratlemine. Kõikide eelnimetatud 
teemade puhul on oluline tagada mälestiste ja väärtuslike 
objektide (taas) kasutus ja kättesaadavus. Samuti tuleb 
hinnata kultuurikeskkonna säilimist tagavate tingimuste 
seadmise piisavus ja vajadusel teha KSH käigus täiendavaid 

Seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  
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Jrk 
nr 

Asutus  Isik Kuu-
päev 

Seisukohad, mida on vaja KSH 
programmis muuta 

Seisukohad teemade kohta, mis vajavad käsitlemist või 
mida tuleks arvestada maakonnaplaneeringus ja selle 
KSH-s 

Vastus 

ettepanekuid. 
16 Põllu-

majandus-
ministeerium 

Ivari Padar 
(minister) 

28.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

1. Põllumajandusmaa mõiste on laiem ja selles mõistes 
sisalduvad kõik põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatavad 
ja –sobivad maad. Maakonnaplaneeringuga tuleks määratleda 
väärtuslike põllumajandusmaade üldised kasutustingimused. 
2. Põllumajandusministeeriumi tegevuse käesolev aasta 
üheks prioriteediks on väärtusliku põllumajandusmaa õiguslike 
aluste (sealhulgas selle kaitse ja üldiste kasutustingimuste) 
väljatöötamine. Peamiseks põllumajandusmaade 
väärtuslikkuse kriteeriumiks on mulla boniteet; lisaks sellele 
tuleks arvestada ka maaparandussüsteemide toimivusega. 3. 
Maakonnaplaneeringutes tuleks määratleda üldised ja 
tasakaalustavad meetmed väärtuslike põllumajandusmaade 
säilimiseks ja kasutamiseks, mis üldplaneeringute kaudu 
tagaksid põllumajandusmaa kui hindamatu ja piiratud ressursi 
säilimise ja nende maade kasutamise üksnes 
põllumajanduslikul otstarbel. 4. Veekogude kättesaadavuse ja 
kasutusvõimaluste (sh väikesadamate kasutusvõimalused) 
mõju hindamisel tuleks arvestada ka mõjuga kalade 
kudealadele ja rändeteedele. 

Seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  

17 Pärnu 
Linnavalitsus 
planeerimis-
osakond 

Kaido Koppel 
(osakonna 
juhataja) 

5.05. 
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

KSH-s tuleks arvestada Maanteeameti poolt 2013. aastal 
koostatud tegevuskava "Välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni 
sõiduki aastas, 2014-2018". Tegevuskavaga on planeeritud 
müra leevendusmeetmeid põhimaanteele nr 4 Tallinn-Pärnu-
Ikla. KSH võiks anda seisukoha antud tegevuskavaga 
planeeritud meetmete osas. Kergliiklusteede ühenduste osas 
arvestada koostatava Pärnu linna üldplaneeringu 2024 
raames koostatud ja naaberomavalitsuste poolt 
kooskõlastatud kergliiklusteede kaardiga, kuhu on märgitud 
ühendused naabervaldadega.  

Seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  
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Jrk 
nr 

Asutus  Isik Kuu-
päev 

Seisukohad, mida on vaja KSH 
programmis muuta 

Seisukohad teemade kohta, mis vajavad käsitlemist või 
mida tuleks arvestada maakonnaplaneeringus ja selle 
KSH-s 

Vastus 

18 Pärnu 
politsei-
jaoskond 
korrakaitse-
büroo Lääne 
prefektuur 

Tõnu Kivis 
(politsei-
kapten) 

22.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Mereäärsete sadamate arendamisel tagada mereohutuse 
tagamiseks pääs merele päästeks kasutatavate veesõidukite 
vettelaskmiseks. Põhimaanteede arendamisel luua eeldused 
tunnelite laialdasemaks ehituseks loomadele ja mõlemale 
poole põhimaanteed paiknevates asulates inimestele. 

Seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  

19 RMK Tiit Timberg 
(juhatuse 
liige) 

  Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

RMK on seisukohal, et puhkealade laiendamine ei ole 
otstarbekas ning puhkeobjektide olemit tuleb optimeerida. 
Peamine suund järgnevateks aastateks on objektide hea 
seisukorra tagamine ja külastajate rahulolu kindlustamine. 
Tuuleenergia tootmiseks sobivate aladena tuleks esmajoones 
ette näha need maa-alad, mis ei ole aktiivses 
metsamajanduslikus kasutuses. Majandatavat riigimetsa ei 
pea RMK tuuleenergia tootmiseks ja tuulikute püstitamise 
alaks sobivaks, kuna see toob kaasa mitmesuguseid 
muudatusi ja piiranguid metsa majandamisel. Põline 
metsamaa peaks jääma metsa kasvatamiseks. Pärnumaa ja 
Vändra metskonnale on koostatud pikaajalise metsa 
majandamise kava, millega tuleb maakonnaplaneeringu 
koostamisel arvestada. 

Seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  

20 Sise-
ministeerium 

Leif Kalev 
(kantsler) 

5.05. 
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel arvestada, et oleks 
võimalik tagada elutähtsate teenuste tõrgeteta toimimine. 
Maakonnaplaneeringus arvestada arengukavadega, mille 
koostamise eest vastutab Siseministeerium (Eesti 
kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon; Eesti 
turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015; Eesti 
regionaalarengu strateegia 2014-2020; Kodanikuühiskonna 
arengukava 2011-2014 (koostamisel uus Kodanikuühiskonna 
valdkonna arengukava 2015-2020); Eesti terrorismivastase 
võitluse põhialused; Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 
(koostamisel); Riiklikud suunad vabatahtliku pääste arengus 
2013-2016).  

Seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  
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Jrk 
nr 

Asutus  Isik Kuu-
päev 

Seisukohad, mida on vaja KSH 
programmis muuta 

Seisukohad teemade kohta, mis vajavad käsitlemist või 
mida tuleks arvestada maakonnaplaneeringus ja selle 
KSH-s 

Vastus 

21 Tahkuranna 
Vallavalikogu 

Argo Mengel 
(vallavolikogu 
esimees) 

30.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Hinnata Pärnu maastikukaitseala ning metsa vääriselupaikade 
aladel kogujateede ja kergliiklusteede rajamist. Samuti tuleb 
sellel alal hinnata VIA Baltica laienduse võimalikku ulatust, 
vastavalt Tahkuranna valla üldplaneeringu punktile 2.3.1.  
Asustuse suunamisega seotud keskkonnamõjude osas 
hinnata Via Baltica äärse kergliiklustee arendamise võimalust, 
selle mõju rahvastiku paiknemisele, sotsiaalsete teenuste 
kättesaadavusele. Selgitada välja kaitstavate loodusobjektide 
ja kasutuses olevate põllumaade probleemideta 
kooseksisteerimine. Hinnata ümber Pärnu maastikukaitseala 
Metsniku sihtkaitsevööndi osas kaitseväärtused, 
korrigeerides/täpsustades kaitseala kaitsekorda, eesmärgiga 
raiuda ja koristada kasvujõuetuseni vigastatud ja surnuid puid, 
mis on olulise puhkeväärtusega ala esteetilise mulje loomise, 
turvalisuse tõstmise ning puude kasvutingimuste parandamise 
eelduseks. Hinnata "püsitähistusega liikumisradadel" 
aastaringselt jooksmise, matkamise, rattaga sõitmise ja 
suusatamise lubamist. 

Seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  

22 Tehnilise 
Järelevalve 
amet 

Anvar 
Salomets 
(transpordi-
teenistuse 
juhataja - 
peadirektori 
asetäitja) 

29.04.
2014 

Täiendada KSH programmi 
peatüki 2 "Pärnu maakonna 
planeeringu elluviimisega 
eeldatavalt kaasnev 
keskkonnamõju" punkti 1"Asustus 
ja selle suunamine" kavandatud 
joonobjektidest tulenevate mõjude 
arvestamise vajadusega. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel tuleb lähtuda Rail Baltic´u 
maakonnaplaneeringuga määratletavast raudteetrassi 
asukohast ning mõjude hindamisel käsitleda, mil määral KSH 
objektiks oleva maakonnaplaneeringu koostamise käigus 
asustuse suunamisel on arvestatud kavandatava Rail Baltic´u 
raudteeliini asukoha, sellest tulenevate mõjude ning 
kaasnevate võimalustega.  

Täiendati 
peatükki 2, 
lisades 
punkti  lause, 
et asustuse 
suunamisel 
arvestatakse 
kavandatud 
joonobjekti-
dest 
tulenevate 
mõjudega. 
Ülejäänud 
seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
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Jrk 
nr 

Asutus  Isik Kuu-
päev 

Seisukohad, mida on vaja KSH 
programmis muuta 

Seisukohad teemade kohta, mis vajavad käsitlemist või 
mida tuleks arvestada maakonnaplaneeringus ja selle 
KSH-s 

Vastus 

koostamisel. 
23 Terviseamet 

Lääne talitus 
Peeter Piik 
(direktor) 

14.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

Nii olemasoleva asustuse kui ka uue planeerimisel tuleks 
arvestada joogivee ressursi olemasolu ja joogivee kvaliteedi 
nõuetega. Sotsiaalobjektide  asukoha valikul tuleb valida 
asukohad, mis oleksid eemal müra- ja õhusaaste allikatest. 
Planeerimisel tuleb arvestada liiklusest tulenevate 
negatiivsete mõjudega (õhusaaste, müra, vibratsioon) ja 
tagada uutel planeeritavatel aladel kehtivad müra 
taotlustasemed. Ühtlasi tuleb arvestada, et ei ületata välisõhu 
saastatuse tasemete ja vibratsioonile kehtestatud piiväärtusi. 
Elamu- ja tööstusala vahele tuleks planeerida puhverala, mis 
leevendaks tootmisest põhjustatud negatiivseid mõjusid ning 
tagaks elamuala normeeritud müra- ja välisõhu saastatuse 
tasemed. Puhverala võib olla kõrghaljastusega haljasala, äri- 
või ühiskondlike hoonete ala või muu müra suhtes 
mittetundlike hoonete ala. Uute teede (sh raudteede) 
projekteerimisel arvestada liiklusest tulenevate negatiivsete 
mõjudega ja teostada trasside valik selliselt, et nii 
olemasolevad kui ka perspektiivse elamufunktsiooniga alad ei 
jääks piirnorme ületava müra- ja õhusaaste ning vibratsiooni 
aladele. Maakonnaplaneeringus määratleda maakondliku 
tähtsusega sadamate, puhkealade, parkide, supelrandade, 
kalmistute, prügilate ja tehnilise infrastruktuuri objektide 
asukohad.  

Seisukohti 
kaalutakse 
planeeringu 
ja KSH 
koostamisel.  

24 Varbla 
Vallavalitsus 

Sivar 
Tõnisson 
(vallavanem) 

30.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

    

25 Veeteede 
amet  

Taivo Kivimäe 
(hüdrograafia 
ja 
navigatsiooni-
märgistuse 
teenistuse 
juhataja - 
peadirektori 

24.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 
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Jrk 
nr 

Asutus  Isik Kuu-
päev 

Seisukohad, mida on vaja KSH 
programmis muuta 

Seisukohad teemade kohta, mis vajavad käsitlemist või 
mida tuleks arvestada maakonnaplaneeringus ja selle 
KSH-s 

Vastus 

asetäitja) 
26 Veterinaar- ja 

toiduamet 
Pärnumaa 
veterinaar-
keskus 

Raivo 
Mogilnõi 
(juhataja) 

17.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

    

27 Viljandi 
Maavalitsus 

Lembit 
Kruuse 
(maavanem) 

30.04.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 

    

28 Vändra 
Vallavalitsus 

Kalev Mitt 
(arengu-
nõunik 
vallavanema 
ülesannetes) 

20.05.
2014 

Ettepanekud KSH programmi sisu 
osas puudusid. 
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7 PROGRAMMI AVALIKUSTAMINE 

Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine viidi 

läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 37-le.  

Pärnu Maavalitsus teatas KSH programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest 

ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (lisa 5), ajalehes Pärnu Postimees (lisa 6), Pärnu 

Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/et/koostatav-parnu-maakonnaplaneering ning 

huvigruppidele elektrooniliselt e-posti teel. Lisaks oli avalikustamise teade üleval ka omavalitsuste 

kodulehekülgedel. KSH programmi avalik väljapanek kestis 31.05.2014 – 16.06.2014 ning avalik 

arutelu toimus 17. juuni kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis (Akadeemia 2, Pärnu). 

Avaliku arutelu protokoll koos kohalolijate nimekirjaga on lisas 7.  

KSH programmi avalikustamise ajal laekus üks ettepanek eraisikult Ivar Mägi. Kiri jõudis 

asjaosalisteni peale avalikku arutelu. Saadetud kiri koos vastusega on esitatud lisas 8.  

Avaliku arutelu käigus ei tehtud ühtegi ettepanekut KSH programmi muutmiseks.   
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Lisa 1. Pärnu Maavalitsuse maavanema 29. juuli 2013 korraldus nr 399 

Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

algatamine 

  



   

PÄRNU MAAVALITSUS 

MAAVANEMA KORRALDUS 

 

 

Pärnu maakonna planeeringu      29. juuli 2013 nr 399 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 

 

 

Vabariigi Valitsuse seaduse § 87 lg 1, keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-

juhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2, § 34 lg 1 ning § 35 lg-te 1, 2, 5 ning 

planeerimisseaduse § 10 lg 3 alusel: 

 

1. Algatan Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatatud Pärnu maakonna 

planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

2. Maakonnaplaneeringu eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine arvestades 

piirkondlikke eripärasid. 

3. Pärnu maakonna planeeringu koostamise korraldaja, koostaja ja kehtestaja on Pärnu 

maavanem (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu). 

4. Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega 

on võimalik tutvuda Pärnu Maavalitsuses tööpäevadel ning Pärnu Maavalitsuse veebilehel 

aadressil: www.parnu.maavalitsus.ee. 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide 

Pärnu Maavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna 

Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

6. Korraldus jõustub allakirjutamise päeval. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Metsoja 

 

http://www.parnu.maavalitsus.ee/


 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Programm 

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

  

 

33 
 

Lisa 2. Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded, 30.07.2013  

  



      
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

 30.07.2013 Keskkonnamõju hindamise teated

Pärnu maavanem 29. juuli 2013 korraldusega nr 399 algatas Pärnu maakonna planeeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise. Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades
algatas Vabariigi Valitsus 18. juuli 2013 korraldusega nr 337.
Pärnu maakonna planeering on kehtestatud 21.12.1998. Kehtiva maakonnaplaneeringu
täpsustamist ja täiendamist on korraldatud siiani teemaplaneeringute kaudu ("Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, "Sotsiaalne infrastruktuur” ja "Põhimaantee nr
4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0").
Eesti riigi eesmärgiks on ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu
"Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Riigi üldised
huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste
langetamisel. Kõigis maakondades uute planeeringute algatamise eesmärgiks on asetada
planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huve, vahepealse kiire
majandusarengu perioodil saadud kogemusi ja lisandunud planeerimisalast oskusteavet.
Pärnu maakonna planeeringut koostab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab
Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, Pärnu). Maakonnaplaneeringu kehtestamise pädevus on
Pärnu maavanemal, planeering peab valmima 2015. aasta lõpuks.
Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
korraldustega ning planeeringu koostamise käigu ja dokumentidega on võimalik tutvuda
Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering.
Täiendavat infot on võimalik küsida Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn, tel
447 9761 ja e-post tiiu.parn@mv.parnu.ee.

Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165   rik.info@just.ee   Kasutustingimused

Ametlikud teadaanded https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=15265360

Lehekülg 1/1 26.02.2014 8:24
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Lisa 3. Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamise teade ajalehes Pärnu Postimees, 30.07.2013  

  





 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Programm 

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

  

 

37 
 

Lisa 4. Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise programmi eelnõu kohta esitatud seisukohad 
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Hr Andres Metsoja      MEIE 2.05.2014 nr 7-1.2/945-1  
Pärnu Maavalitsus 
Akadeemia 2 
80088 Pärnu      
mv@mv.parnu.ee 
 
 
 
Seisukoha edastamine Pärnu maakonna  
planeeringu keskkonnamõju strateegilise  
hindamise programmi eelnõule 
 
 
Vabariigi Valitsus on 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatatud kõigis maakondades 
maakonnaplaneeringute koostamise planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete 
lahendamiseks kogu maakonna territooriumi kohta. Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine on algatanud Pärnu maavanema 29.juuli 2013 korraldusega nr 399.  
Palute oma kirjaga Audru Vallavalitsuse seisukohta Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas.  
 
Audru Vallavalitsus on tutvunud Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmi eelnõuga. Eeldame, et KSH programmi eelnõus märgitud teemad saavad 
käsitletud Audru valla huve arvestavalt ja toetavalt. Audru Vallavalitsuse seisukoht on: kiita heaks 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu. 
 
Märgime, et Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrusega nr 19 kehtestatud Audru valla 
üldplaneeringuga on täpsustatud Pärnu maakonna teemaplaneeringut Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused väärtuslike maastike piiride ja rohevõrgustiku haaratud alade 
suuruse osas. Maakonnaplaneeringuga võrreldes on valdavalt rohealade osakaalu suurendatud. 
Täpsustustega saab tutvuda Audru valla üldplaneeringu peatükis 2.6.1.1. ja skeemil 2 
rohevõrgustik, juurdepääs Audru valla veebilehel http://www.audru.ee/et/uldplaneering. 
 
Audru valla kohta on koostatud mitmeid keskkonnauuringuid, mis on avalikkusele kättesaadavad 
Audru valla veebilehel http://www.audru.ee/et/keskonnamojuda-uuringud, mis võivad abiks olla 
maakonnaplaneeringu koostamisel ja selle KSH läbiviimisel.  
 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 



 

 

 
Siim Suursild 
vallavanem 
 
 
 

 
Koostas: 
Merle Mõttus 
372 44 72 788 
merle.m@audru.ee 
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Lp Andres Metsoja      Teie 04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 
Pärnu maavalitsus       
Akadeemia 2       Meie 28. aprill 2014 nr 11-4/2014/243-2 
80088 Pärnu      
 
 
 
 
Seisukoha küsimine Pärnu maakonna  planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi eelnõule  
 
Lugupeetud Andres Metsoja 
 
 
Eleringil on käsil Eesti elektrisüsteemi arengukava koostamine aastani 2030. Edastame meile praegu 
teada olevate olulisemate olemasolevate ning ka kavandatavate tehnilise taristu objektide asukohad 
Pärnu maakonnas, mida tuleks maakonnaplaneeringu koostamisel arvesse võtta. Kirjaga edastame 
ühtlasi olemasolevate liinide shape failid (Lisa 2), mis võimaldab olemasoleva taristu kanda 
maakonna vektorkaardile ning ühtlasi ka illustreerivad kaardifailid, millele on peale kantud ka 
perspektiivsed liinid Pärnu linnas (Lisa 1). 
 
Olemasolev 110 kV võrk Pärnu maakonnas: 

Tähis Nimetus Liik Liini algus Liini lõpp 
Pikkus Pärnu 

maakonnas (m) 

L107A Lihula-Lõpe ÕL Alajaam "Lihula" Alajaam "Lõpe" 12 636.00 
L107B Audru-Lõpe ÕL Alajaam "Audru" Alajaam "Lõpe" 25 185.00 

L033 Sindi-Audru ÕL Alajaam "Sindi" Alajaam "Audru" 27 004.00 
L107C Pärnu-Jaagupi haru ÕL L033 M30Y Alajaam "Pärnu-Jaagupi" 19 119.00 
L032A Sindi-Metsakombinaadi ÕL Alajaam "Sindi" Alajaam "Metsakombinaadi" 13 685.00 

L030 Sindi-Papiniidu ÕL Alajaam "Sindi" Alajaam "Papiniidu" 16 557.00 
L133B Vändra-Papiniidu ÕL Alajaam "Vändra" Alajaam "Papiniidu" 44 475.00 
L106D Sindi-Kabli ÕL Alajaam "Sindi" Alajaam "Kabli" 15 219.00 
L032B Metsakombinaadi-Papiniidu ÕL Alajaam "Metsakombinaadi" Alajaam "Papiniidu" 5 405.00 
L106B Kilingi-Nõmme-Kabli ÕL Alajaam "Kilingi-Nõmme" Alajaam "Kabli" 31 674.00 

L106A Viljandi-Kilingi-Nõmme ÕL Alajaam "Viljandi" Alajaam "Kilingi-Nõmme" 21 478.00 
L133A Paide-Vändra ÕL Alajaam "Paide" Alajaam "Vändra" 16 909.00 
 
Olemasolev 330 kV võrk Pärnu maakonnas: 
Tähis Nimetus Liik Liini algus Liini lõpp Pikkus Pärnu maakonnas (m) 

L346 Paide-Sindi ÕL Alajaam "Paide" Alajaam "Sindi" 49 458.00 
L507 Tartu-Sindi ÕL Alajaam "Tartu" Alajaam "Sindi" 68 204.00 
 
Kasutatud lühendid: ÕL – õhuliin. 
 
Võrgu perspektiivid aastani 2030 
 
Vastavalt Eleringi investeeringukavadele toimuvad Pärnu maakonna elektrivõrgus aastani 
2020 järgmised muudatused: 

1. Aastaks 2020 rajatakse uus Harku-Sindi 330 kV õhuliin, millega seoses rekonstrueeritakse 
kõik trassi peale jäävad 110 kV liinid (Lisa 3: Harku-Sindi_trass.pdf). Vanade 110 kV 
üheahelaliste õhuliinide asemel rajatakse uus mitmeahelaline 330/110 kV õhuliin. 
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2025. aastaks võib perspektiivne tipukoormus maksimum stsenaariumi kohaselt tõusta Papiniidu 
alajaamas 91 MW-ni ning Metsakombinaadi alajaamas 21 MW-ni. Tingituna koormuse kasvust Pärnu 
linnas ja selle lähiümbruses ei piisa lähitulevikus enam olemasolevate õhuliinide 
ülekandevõimsustest. Antud probleemi lahendamiseks on plaanis rekonstrueerida kõik Sindi-Paikuse-
Papiniidu-Metsakombinaadi-Sindi ringi õhuliinid. Märksa suurema koormatavusega õhuliinid tagavad 
Pärnu piirkonnale elektrivarustuskindluse ja suure energeetilise arenguvaru. 
Lisaks on vastavalt tarbimise arenguperspektiividele oodata ka Papiniidu ja Metsakombinaadi kui 
piirkonnaalajaamade koormuse olulist kasvu. Selleks et suurendada veelgi Pärnu linna 
varustuskindlust võib osutuda vajalikuks Papiniidu ja Metsakombinaadi koormuste laiali jagamist 
täiendavate piirkonna alajaamade vahel (Lisa 1). 
 
Uute 110 kV alajaamade ehitamisel jaguneksid koormused aastaks 2030 järgmiselt: 

Alajaama nimi Trafod Alajaama koormus 

Metsakombinaadi 110/10 kV 2 x 25 MVA 22 MW 

Papiniidu 110/35/10 kV 2 x 40 MVA 35 MW 

Savi 110/10 kV 2 x 25 MVA 23 MW 

Pärnu 110/10 kV 2 x 16 MVA 23 MW 

Veekeskus  110/10 kV          2 x 16 MVA 22 MW 
 
2030. aastaks on täiendavalt plaanis rekonstrueerida Paide-Sindi 330 kV liin olemasolevale trassile 
suurema läbilaskevõimsusega 330 kV õhuliiniks. 
Samuti on plaanis rajada Kilingi-Nõmme-Riia 330 kV õhuliin, mille alternatiivsed trassikordi variandid 
on toodud lisas 4. 
 
Planeeringu koostamisel tuleks arvestada, et kaardil kujutatakse õhuliini/kaabelliini trassi kui 
joonobjekti, aga elektriohutusest tulenevalt on piiratud tegutseda õhuliini/kaabelliini kaitsevööndis. 
Kaitsevöönd on erinevaid elektripaigaldisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse 
tagamiseks on kitsendatud selle ala kasutamisvõimalusi, kusjuures kaitsevööndi ulatus sõltub 
elektripaigaldise pingest. Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool 
piki liini telge paiknevad mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge on: 

• 35 kV ja 110 kV pingega liinide korral 25 meetrit (liinikoridor 50 m); 
• 330 kV pingega liinide korral 40 meetrit (liinikoridor 80 m). 

Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest 
kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 
 
LISAD: 

1. Pärnu linna elektrivõrgu perspektiivid 
2. Olemasolev elektrivõrk Pärnu maakonnas (*.zip formaadis pakitud shape failid) 
3. Harku-Sindi 330/110 kV õhuliini trassiplaan Pärnu maakonna teemaplaneeringus (*.pdf 

formaadis) 
4. Kilingi-Nõmme-RiiaTEC2 330 kV õhuliini trassikoridor variandid Pärnu ja Viljandi 

maakonna teemaplaneeringus (*.pdf formaadis) 
 
Lugupidamisega, 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Mart Landsberg 
Elektrivõrgu planeerimise osakond 
osakonnajuhataja 
 
 
Imre Drovtar, 71 51 240 
imre.drovtar@elering.ee 
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Seisukoha andmine Pärnu maakonna planeeringu  
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõule 
 
 
Halinga Vallavalitsus teatab, et on Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmi eelnõuga nõustuval seisukohal. 
  
                                                     
 
 
 
 
 
Lugupidamisega  
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Ülle Vapper  
Vallavanem 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Rita Reppo  447 3703 
rita.r@halingavald.ee 
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Maakonnaplaneeringu koostamisest 
 
 
Lugupeetud härra Metsoja 
 
 
Vabariigi Valitsus on kinnitanud „Elukestva õppe strateegia 2014 – 2020“. Strateegia alusel koostatakse 
muuhulgas hiljemalt 01. juuliks 2014. a koolivõrgukava. Maakonnaplaneeringutes arvestamiseks saadame 
Teile valminud koolivõrgukava esimesel võimalusel. 
 
Loodame, et koolivõrgukava alusel on maavalitsusel ning kohalikel omavalitsustel võimalik täpsemalt ja 
pikaajalisemalt planeerida peale koolivõrgu ka teisi maakonnaplaneeringute olulisi käsitlusalasid, sealhulgas 
infrastruktuuride ning ühistranspordi arengut. 
 
 
Lugupidamisega  
  
(allkirjastatud digitaalselt)  
  
Jevgeni Ossinovski  
minister  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek Riisaar 735 0185 
Indrek.Riisaar@hm.ee 
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Pärnu Maavalitsus      Teie: 04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 
Akadeemia 2 
80088 PÄRNU       Meie: 09.05.2014 nr 7-1.2/429-1 
 
 
Vastuskiri 
 
 
Pöördusite 04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 kirjaga seisukoha saamiseks Pärnu maakonna planeeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu kohta.  
 

1. Pärnu maakond on rahvusvaheliselt tuntud puhke- ja turismimajanduspiirkond. Samuti seab 
Pärnumaa arengustrateegia aastani 2030+ turismi ja puhkemajandust üheks Pärnumaa 
arengusuunaks. Meie kliimavöötmes mõjutab turismi ja puhkemajandust oluliselt hooajalisus, 
millega tuleb arvestada hoonete ja infrastruktuuri planeerimisel ja kasutamisel. 
Märkimisväärne osa turismi ja puhkemajanduse infrastruktuurist tuleb planeerida piisvava 
mahutavuse ja koormustaluvusega, et mahutada kõrghooajal inimesi, sügistalvisel perioodil 
seisavadhooned ja muud rajatised pikki perioode tühjana või alakasutuses. Tulenevalt 
asjalust, et Pärnu maakond paikneb rannikupiirkonnas on maakonnas märkimisväärne 
suveelanike osakaal, kes kasutavad oma teist elukohta hooajaliselt, eelkõige suvehooajal. 
 Eelkirjeldatu seab vajaduse arvestada hooajalisi iseärasusi ruumiplaneerimises ja hoonete ja 
infrastruktuuri planeerimises, aga ka tööjõu, energia jm ressursside kasutamises. Teeme 
ettepaneku Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 
programmis käsitleda Pärnu maakonna turismi ja puhkemajanduse ja suveelanike 
(osaajaelanike) hooajalisest aktiivsusest tingitud mõjusid.   

 
2. Järgmise 50 aasta jooksul avaldavad kliimamuutused tõenäoliselt olulist mõju mitmetele 

majandusharudele, eriti põllumajandusele, energeetikale, transpordile, turismile ja 
tervishoiule. Kliimamuutused mõjutavad elanikke ja ettevõtlust, aga ka looduskeskkonda ja 
liikide elupaiku. 
 

Kliimamuutuste mõju on piirkonniti erinev, kuid eriti haavatavad on rannikualad. 
Kliimamuutuste leevendamiseks (kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine) on vajalik 
planeerida energiasäästumeetmeid (energiasäästlikud ruumilahendused, eelkõige 
infrastruktuuri ja transpordi- ning hoonete energiasäästlikud lahendused. Üheks oluliseks 
meetmeks on kergliiklusteede planeerimine ja selle mõjud. Piki Pärnu rannikupiirkonda 
kulgeb Euro Velo rahvusvaheline marsruut: Baltic Sea Cycle Route (Hansa Circuit).  Tallinn 
–Pärnu-Ikla ja Rannametsa-Ikla maanteed kasutatakse väga aktiivselt jalgrattaturistide poolt 
paljudest erinevatest riikidest. Marsruudi läbimine on hetkel ebaturvaline, sest jalgrattureil 



tuleb liigelda tiheda liiklusega maanteedel koos autodega. Rannametsa-Ikla maantee kasutus 
nii autode kui jalgratturite poolt muutub puhkuste kõrghooajal - suvekuudel märkimisväärselt 
aktiivseks, mille tulemuseks on liiklusõnnetuste  riskide suurenemine. Ettepanek on nimetatut 
käsitleda Pärnu maakonna planeeringus ja  keskkonnamõju hindamisel. 
Kliimamuutustega kohanemise üheks üleujutuse riskide hindamine ja meetmed riskide 
maandaamiseks.  Pärnu maakonna paikneb rannikupiirkonnas, kus eelnevatel aastatel on 
toimunud  üleujutusi, mis on avaldanud olulist mõju elanikele, majandus- ja 
looduskeskkonnale. Seetõttu on vajalik käsitleda Pärnu maakonna planeeringus ja 
 keskkonnamõju hindamisel võimalike üleujutuse ja üleujutuse riskide maandamise meetmete 
rakendamise mõjusid. 
 

 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
Ants Järvesaar 
vallavanem 



Keskkonnaamet 

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658 
Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee 

www.keskkonnaamet.ee 
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Seisukoht Pärnu maakonnaplaneeringu  

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi sisu osas 
 
 
Austatud härra Metsoja 
 
 
Olete esitanud Keskkonnaametile seisukoha andmiseks Pärnu maakonnaplaneeringu (edaspidi 
nimetatud maakonnaplaneering või planeering) keskkonnamõju strateegilise hindamise 
(edaspidi nimetatud KSH) programmi eelnõu. 
 
Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega on algatatud uute maakonnaplaneeringute 
koostamine kõigis maakondades. Pärnu maavanem algatas 29.07.2013 korraldusega nr 3899 
maakonnaplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise. 
 
Esitame alljärgnevalt Keskkonnaameti poolsed ettepanekud, millega palume arvestada KSH 
programmi täiendamisel ja planeeringu koostamisel: 
 
1. Palume arvestada kaitstavate loodusobjektidega maakonnaplaneeringu koostamisel (info on 
kättesaadav Eesti Looduse Infosüsteemist (EELIS) ja Keskkonnaagentuurist). Planeeringu 
koostamisel ja mõjude hindamisel arvestada kõikide kaitstavate loodusobjektidega sh ka 
objektid, mille kaitse alla võtmise menetlus on algatatud looduskaitseseaduse § 9 alusel. 
Asustuse ning muude objektide planeerimisel, mis mõjutavad kaitstavaid loodusobjekte, peab 
lähtuma looduskaitseseaduses ja kaitsealade kaitse-eeskirjades toodust.  
Kaitsekorralduskavades on toodud kaitsealadel kavandatavad tegevused, mistõttu on oluline 
ka neid maakonnaplaneeringu koostamises arvestada. Kaitsekorralduskavad on kättesaadavad 
Keskkonnaametis. Looduskaitse üleriigilised arengusuunad on toodud looduskaitse 
arengukavas, mis on kättesaadav  
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1186984/LAK_lop.pdf .  
 
2. KSH programmist selgub, et strateegilisel hindamisel käsitletakse ka rohelise võrgustiku 
temaatikat. Märgime, et maakonna tasandil vajab olulist täpsustamist rohevõrgustiku 
paiknemine ja kasutustingimuste määramine, seda eriti Pärnu linna lähiümbruses, kus 
asustuse ja rohevõrgustiku konflikt on kõige suurem. Soovitame suurulukite rände- ja 
liikumisteede osas teha koostööd kohalike jahiseltsidega ja teiste pädevate uurimisasutustega 
(nt Keskkonnaagentuur). Rohevõrgustiku täpsustamisel soovitame arvestada ka Euroopa 
looduskapitali rohelise infrastruktuuri strateegiaga: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0249:FIN:ET:PDF . 
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3. Vabariigi Valitsuse 01.04.2010 korraldusega nr 118 kinnitati Lääne-Eesti vesikonna, Ida 
Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad 
(http://vesikonnad.keskkonnaamet.ee/?op=body&id=1 ). Veemajanduskavad on koostatud 
saavutamaks veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärki – veekogude hea seisund. Samuti 
on veemajanduskavades määratletud teatud veekogude osas tegevusi, mida tuleb kas piirata 
ja/või vältida. Palume Pärnu maakonda puudutavas Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas 
toodud eesmärkidega arvestada ka maakonnaplaneeringu koostamisel. Kuna 
veemajanduskavad on koostatud aastani 2015, tuleks planeeringute koostamisel teha koostööd 
Keskkonnaministeeriumiga, et arvestada uutes koostamisel olevates veemajanduskavades 
käsitletuga http://www.envir.ee/vmk/2015-2021 . 
 
4. Ruumilise arengu suunamisel peab arvestama Pärnu maakonna kinnitatud 
põhjaveevarudega (http://www.envir.ee/1195099 ). Asutuste ja tootmise suunamisel tuleb 
arvestada põhjavee reostuskaitstusega (nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alad). 
 
5. Maakonna arengu suunamisel palume arvestada üleujutusega seonduvaid riske. 
Keskkonnaministeerium määras 2011. aastal esialgse hinnangu tulemusena üle Eesti 
kakskümmend olulisemat riskipiirkonda (Pärnumaal Pärnu linn, Papsaare küla 
tiheasustusalad, Võiste alevik ja  Häädemeeste alevik). Järgmise sammuna võeti ette 
riskipiirkondade põhjalikum kaardistamine ning koostati üleujutusohupiirkonna ja 
üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid näitavad veetaseme tõenäolist tõusu 10; 50; 100 
ja 1000 aasta jooksul ja kirjeldavad võimalikke kahjulikke tagajärgi (Maa-Ameti 
üleujutusalade kaardirakendus). Keskkonnaministeeriumil valmivad 2015. a jooksul 
üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavad. Palume teha koostööd 
Keskkonnaministeeriumiga, et arvestada planeeringu koostamisel maandamiskavades 
käsitletuga http://www.envir.ee/ujutus . Lisaks Keskkonnaministeeriumi riskipiirkondade 
kaardistamise tööle palume arvesse võtta Pärnu jõe üleujutusala Sindi linna kohal.  
 
6. Maardlate kasutustingimuste määratlemisel palume kasutada „Ehitusmaavarade kasutamise 
riikliku arengukava 2011-2020" ning selgitada, kas maavarade varustuskindlus on tagatud või 
problemaatiline. Viimastel aastatel on maakonda lisandunud ohtralt uusi karjääre ja 
varustuskindlus paljudes piirkondades tagatud aastakümneteks. Seega peaks uute karjääride 
lisandumine olema väga hästi läbimõeldud. Planeeringus tuleks  maakonna tasandil leida 
piirkonnad, kus kaevandamine ei ole soovitatav ja kus see on eelistatud. Eelistada võiks 
olemasolevate karjääride ümbruses (kus on mitu mäeeraldist ja mis piirnevad vahetult 
üksteisega) olevate varud ammendamist, et lõpuks tekiks terviklikult korrastatav ala. 
Maakonnatasandil teedevõrgu ja teehoolduse planeerimisel tuleks samuti arvestada 
olulisemate maardlate paiknemist, arvestades nendest tulenevat suuremat liikluskoormust ja 
probleeme (mustkatte vajadus, tolmutõrje jms). 
 
7. Maakonnaplaneeringu koostamisel palume arvesse võtta riigi jäätmekava 2014-2020 
eelnõus seatud eesmärke. Peame oluliseks rõhutada, et jäätmekava üheks strateegiliseks 
eesmärgiks on jäätmete ringlusse võtmine ning taaskasutamine maksimaalsel tasemel. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on vajalik optimaalne jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku 
arendamine (erilist rõhku tuleb pöörata biolagunevate jäätmete, ehitus-lammutusjäätmete ning 
probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamisele) võttes 
arvesse jäätmehierarhia põhimõtteid. Aastatel 2014-2015 vaadatakse üle kõikide maakondade 
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omavalitsuste jäätmekavad. Selle protsessi käigus võib selguda, et lisaks olemasolevatele 
jäätmekäitluskohtadele tuleb rajada uusi. Kui selline vajadus ilmneb, soovitame 
maakonnaplaneeringus näha ette ka perspektiivsed jäätmekäitluskohtade asukohad. 
 
8. Ruumilise arengu suunamisel maakonnas tuleb tähelepanu pöörata ka võimalikule 
maalihkeohule, mis esineb Pärnu maakonnas Pärnu, Audru, Sauga ja Reiu jõe alamjooksul.  
2002. aastal tellis Pärnu Maavalitsus Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudilt poolt uurimistöö 
“Maalihked Pärnu maakonnas”, milles piiritleti maakonna lihkeohtlikud jõelõigud ning uuriti 
seni toiminud maalihete tekkepõhjuseid. 2007. aastal valmis Tartu Ülikooli Geoloogia 
Instituudilt Pärnu maakonna maalihetega seotud keskkonnariskide hindamise juhend, milles 
muuhulgas antakse soovitusi võimalike maalihete ennetamiseks. Materjalid on kättesaadavad 
Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudist või Keskkonnaametist. 
 
9. KSH programmis ptk-s 4 on kirjeldatud planeeringu ja KSH koostamise ning menetlemise 
ajakava. Palume täiendada tabel 2 tegevuste veergu, lisades KSH aruande koostamise järele 
KSH aruandele seisukohtade esitamise võimaluse (toimub paralleelselt planeeringulahenduse 
kooskõlastamisega). Palume KSH aruandele seisukohtade esitamise võimalus ära märkida ka 
planeeringu kooskõlastuskirjas. Keskkonnaameti soov on, et kõik pädevad asutused vaataksid 
kooskõlastamisel lisaks maakonnaplaneeringule üle ka KSH aruande ning esitaks vajadusel 
omapoolsed seisukohad nii planeeringu kui ka KSH aruande kohta. Sellisel juhul täidaks KSH 
protsess maksimaalselt oma eesmärki - arvestada keskkonnakaalutlusi (sotsiaalsed, 
majanduslikud ja looduslikud) strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ning 
kehtestamisel. 
 
Palume KSH programmi täiendamisel arvestada Keskkonnaameti ettepanekutega. Lähtuvalt 
senisest praktikast palume materjalides näidata, kuidas on laekunud ettepanekutega 
arvestatud. See annab olulist teavet nii avalikkusele kui ka järelevalvajale ja hoiab ära 
arusaamatusi. 
 
KeHJS § 38 lg 2 p 2 järgi on KSH järelevalvaja ülesanne ka KSH menetluse õigusaktide 
nõuetele vastavuse kontrollimine. KSH menetluse lahutamatuks osaks on KSH algatamisest ja 
programmi avalikustamisest teavitamine. Seetõttu palume detailplaneeringu KSH programmi 
heakskiitmiseks esitamisel lisada materjalide hulka ka avalikustamise teated jmt, mis 
kiirendab Keskkonnaametil KSH programmi heakskiitmise menetlust. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Sulev Vare 
Juhataja 
 
 
Toomas Kalda 447 7383 
Toomas.Kalda@keskkonnaamet.ee  
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Pärnu Maavalitsus     

   Meie 05.05.2014 nr -Pä-6-17/84 - 2 

      

  

Seisukoha küsimine Pärnu maakonna planeeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 
eelnõule 

  

    
Saatsite meile teate seisukoha esitamiseks Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programmi eelnõule (KSH). Tutvunud KSH programmi eelnõuga teatame, 
et Keskkonnainspektsioonil ei ole ülalnimetatud programmi eelnõu sisu kohta ettepanekuid ega 
vastuväiteid, kõik olulised valdkonnad on programmiga kaetud. Keskkonnainspektsiooni jaoks on 
olulise tähtsusega, et säiliksid kaitstavad väärtused ning puhas elukeskkond ja, et uute asumite ja 
infrastruktuuri tekkimisel arvestataks võimaliku keskkonnamõjuga loodusele, eriti just Pärnumaa 
veekogude rannal ja kallastel. Uute tootmispiirkondade kavandamisel tuleks arvestada, et see 
jääks mõistlikku kaugusesse olemasolevatest elurajoonidest.    
 
Leiame, et programmi raames tehtav töö on väga tänuväärt ettevõtmine ning see on meie kõigi 
huvides ja eelkõige annab see olulise tõuke kogu Pärnumaa edasiseks arenguks. 
 

Lugupidamisega 

  

/digitaalselt allkirjastatud/ 
  

Alvar  Vallau 

  

büroojuhataja   

     

  

 
Lembit Miil 449 9104 
Lembit.Miil@kki.ee 
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Seisukoht “Pärnu maakonna planeeringu” keskkonnamõju 

strateegilise hindamise programmi osas 
 
 
 
Austatud härra Metsoja 
 
 
Olete küsinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 36 
lõike 3 alusel Keskkonnaministeeriumi seisukohta „Pärnu maakonna planeeringu” 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi kohta. Oleme kõnealuse KSH 
programmiga tutvunud ning alljärgnevalt esitame oma arvamuse selle osas. 
 
KSH eesmärkides on välja toodud, et Pärnu maakonnale on maakonnaplaneeringu koostamisel 
olulisemateks teemadeks muuhulgas tehniline taristu, asustuse paiknemine ja loodusvarade 
kasutamine. 
Planeerimisseaduse § 7 lõige 3 punkti 3 kohaselt on maakonnaplaneeringu ülesanne säästva ja 
tasakaalustatud arengu aluste kujundamine ja sidumine ruumilise arenguga ning majandusliku, 
sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu vajaduste tasakaalustatud arvestamine 
planeeringu koostamisel. 
Lähtuvalt eeltoodust palume hinnata, kas planeeringus kavandatu teostamiseks on tagatud 
varustatus maavaraga. Selle juures arvestada maavara säästliku kasutamise põhimõtetega. 
Kuna plaanitud tegevuseks läheb eelkõige vaja ehitusmaavarasid palume arvesse võtta 
ehitusmaavarade kasutamise riiklikku arengukava 2011-2020. Arengukava leiab 
Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt aadressil http://www.envir.ee/ehitusmaavarad. 
 
Teeme ettepaneku täiendada peatükk 2 punkti 5 (Teede, raudteede, veeteede ja tehnovõrkude 
koridoride, lennuväljade, sadamate ja jäätmete ladestamise kohtade ning muude tehnorajatiste 
paigutuse määramine) selliselt, et käsitletaks ka põhjaveehaarete paiknemist. Teema võib olla 
aktuaalne, kuna Pärnumaa põhjaveehaarete vee kvaliteet on ohustatud nii ülemäärase 
loodusliku fluoriidi kui ka merevee sissetungist tingitud kloriidide sisalduse tõttu. 
 
Juhime tähelepanu, et peame vajalikuks KSH käigus eraldi analüüsida mõju 
veemajanduskavaga kehtestatud pinna- ja põhjaveekogumite keskkonnaeesmärkide 
saavutamisele. Veemajanduskavad perioodideks 2010-2015 on kättesaadavad 
Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel (http://www.envir.ee/vmk). Alates 2015. aasta 
algusest on kättesaadav ka veemajanduskava eelnõu 2016-2021. Veemajanduskava koostamise 
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käigus tehtud analüüsid ja ülevaated on kättesaadaval Keskkonnaministeeriumi ja 
Keskkonnaameti veebilehtedel. 
 
Ühtlasi palume KSH käigus analüüsida mõju veehaaretele ja allikatele ning mõju 
põhjaveekogumi veetaseme muutustele või veekogude füüsilistele muutustele. Juhul kui 
selliseid muutusi on ette näha, tuleb KSH käigus võtta arvesse veeseaduse § 312 lõikes 1 
punktides 1,3 ja 4 sätestatud asjaolusid. 
 
KSH läbiviimisel palume arvestada, kas on vajadus muuta keskkonnaregistrisse kantud 
veekogude kalda kitsendusi, täpsustada veekogude kaldajoont või lisada uusi veekogusid 
keskkonnaregistrisse. 
 
Palume KSH raames analüüsida võimalusi üleujutustest tekkiva kahju minimeerimiseks 
inimeste tervisele ja varale ning ümbritsevale keskkonnale. Üleujutusohupiirkonna ja 
üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi 
veebilehel (http://www.envir.ee/ujutus/kaardid) ja Maa-ameti geoportaali kaudu. 
 
Lisaks juhime tähelepanu sellele, et Pärnu maakonda jääb projekteeritavaid kaitsealasid, mille 
alale tegevuste planeerimisel tuleb silmas pidada looduskaitseseaduse § 8 lõiget 6 ning 
märgime, et lähtuvalt maakonnaplaneeringu koostamise lähteseisukohtadest on planeeringu 
koostamise ülesandeks ka kehtiva rohevõrgustiku üle vaatamine ja vajadusel täpsustamine, 
seda ennekõike suuremate linnade ümbruses, pidades silmas ökoloogilise võrgustiku sidusust. 
 
Elustiku liikumiseks vajalike rohekoridoride analüüsil palume võtta arvesse asjaolu, et 
rohekoridoridena saaksid talitleda ja ka jõed, ojad, peakraavid, maaparandussüsteemide 
eesvoolud ja järved ning nendele veeseaduse ja looduskaitseseadusega ette nähtud kalda 
veekaitsevööndid ja piiranguvööndid. Arvesse tuleb võtta vajadust tagada vee-elustiku 
tõkestamatu liikumine piki ja risti jõge. 
 
 
Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Ado Lõhmus 
Asekantsler 
 
 
 
 
Dagmar Heringas 626 2974; dagmar.heringas@envir.ee 
Aleksandr Podgornov 626 0741; aleksandr.podgornov@envir.ee 
Heddy Klasen 626 2858; heddy.klasen@envir.ee 
Irja Truumaa 626 2899; irja.truumaa@envir.ee 
Kadri Auväärt 626 2875; kadri.auvaart@envir.ee 
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Seisukoha andmine Pärnu maakonna  

planeeringu keskkonnamõju strateegilise  

hindamise programmi eelnõule 
 

 

Pöördusite meie poole seisukoha saamiseks Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu kohta.  

Hetkel antud eelnõu kohta ettepanekud puuduvad. 

 

 

Lugupidamisega, 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ingvar Saare 

vallavanem 

 

 

 

 

 

 

Mari Mets 

arendusnounik@kihnu.ee  

+372 52 64 733 
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Seisukoha andmine maakonnaplaneeringu KSH eelnõule 

 
 
Teatame, et Koonga Vallavalitsusel ei ole Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid, kõik 
olulised valdkonnad on programmiga kaetud. Koonga vald paistab silma looduskaitsealade 
rohkuse poolest ja seetõttu palume erilist tähelepanu pöörata uute looduskaitsealade loomise 
või kaitserežiimi lõpetamise temaatikale. 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
digitaalselt allkirjastatud 

 
Kirke Keert 
vallavanem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihkel Kalmaru 
4473745 
mihkel.kalmaru@koongavald.ee 
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Meie 25.04.2014 nr 4.6-8/14/1079 

Pärnu maakonnaplaneering ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise programm

 

Lugupeetud hr Metsoja 

 

 

Lennuametil puudub juriidiline õigus ja pädevus Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas seisukoha kujundamiseks. 

Maakonnaplaneeringus palume arvestada piirkonnas asuvate lennuväljade lähiümbruse 

piirangupindadega. Samuti tuleb lennundusseaduse § 35 kohaselt Lennuametiga kooskõlastada 

kõik üle 45 meetri kõrgust ehitist hõlmavad detailplaneeringud ja ehitusprojektid. 

 

 

Austusega 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kristo Vallimäe 

Lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade 

osakonna juhataja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andres Lainoja  610 3590 

andres.lainoja@ecaa.ee 
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Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise programmi eelnõu 

 
 

Olete palunud 04.04.2014 Maa-ametilt  ja Keskkonnaministeeriumilt kirjaga nr 12-2/2014/934-1 

seisukohta Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) 

programmi eelnõu osas. Keskkonnaministeerium edastas kirja vastamiseks Maa-ametile. 

Maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 

„Maakonnaplaneeringute algatamine“. Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise 

arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud 

visioonile ja arengusuundadele. Pärnu maavanem algatas 29.07.2013 korraldusega nr 399 Pärnu 

maakonnaplaneeringu KSH koostamise. Maa-amet, tutvunud edastatud KSH programmi eelnõu ja 

planeeringu lähteseisukohtadega, märgib järgmist. 

 

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 16 lõike 1 kohaselt koostatakse maakonnaplaneering 

koostöös maa-ala kohalike omavalitsustega, planeeritava maa-ala naabrusesse jäävate maakondade 

maavanematega ja ministeeriumidega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb. 

Keskkonnaministeerium on oma 01.02.2013 käskkirjaga nr 84 volitanud Maa-ametit esindama 

Keskkonnaministeeriumi kui kinnisasja omanikku planeerimismenetluses, kus planeeringu mõju 

ulatub maareformi seaduse § 31 kõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi omandis olevale maale või Eesti 

Vabariigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatele maaüksustele, mille volitatud 

asutuseks on Maa-amet. 

 

Pärnu maakonnaplaneeringu KSH koostamise eelnõu peatükis 2. Pärnu maakonna planeeringu 

elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju on märgitud, et KSH käigus käsitletakse järgmisi 

teemasid: asustus ja selle suunamine, väärtuslike põllumaade ja maastike säilimist tagavad 

meetmed, maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste määratlemine, taristu paigutuse määramine 

ning puhkealade asukoha ja nende kasutustingimuste määratlemine. Märgime, et Maa-ametil 

puuduvad KSH programmi eelnõu osas täiendavad ettepanekud. 

 

Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 63 lõike 4 kohaselt, kui planeeritaval maa-alal asub 

keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa, kooskõlastatakse 

maakonnaplaneering PlanS-is sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või keskkonnaministri 

volitatud isikuga. Keskkonnaminister on oma 12.11.2010 käskkirjaga nr 1622 andnud Maa-ametile 

volituse kooskõlastada maakonnaplaneeringuid, üldplaneeringuid või detailplaneeringuid, kui 

planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal.  

 

04.04.2014 kirjas palusite informatsiooni koos tutvumisvõimalusega, kui on teada kavasid, 

uuringuid, analüüse vms, mis võivad olla abiks maakonnaplaneeringu koostamisel ja selle KSH 

läbiviimisel. Keskkonnaministeeriumi poolt on 2010. aastal koostatud ehitusmaavarade kasutamise 
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riiklik arengukava 2011-2022, mis on kättesaadav elektroonselt aadressil 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1163577/Arengukava.pdf. Vabariigi 

Valitsus kiitis ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava heaks 10. märtsil 2011. 

Arengukavas on välja toodud ehitusmaavarade puudujääk Pärnu maakonnas. Arvestades piirkonna 

ehitusmaavara defitsiiti, vajadust kaitsta arvelolevat maavaravaru ning olemasolevat olukorda, 

palume maakonnaplaneeringu koostamisel arvestada ka ehitusmaavarade riikliku arengukava 

2011-2022 aruandes tooduga.  

 

Selleks, et edaspidises planeerimisprotsessis oleks võimalik arvestada keskkonnaregistri maardlate 

nimistus olevate maardlatega, palume maakonnaplaneeringu jooniste koostamisel kasutada 

keskkonnaregistris arvelolevate maardlate piire. Keskkonnaregistri seaduse § 6 kohaselt peab 

planeeringute koostamisel kasutama üksnes keskkonnaregistrisse kantud keskkonnaandmeid. 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande koostamise lihtsustamiseks soovitame küsida 

keskkonnaregistri maardlate nimistust ajakohase väljavõtte.  

 

Palume planeeringus ja KSH koostamisel arvestada MaaPS § 62 sätetega, mille kohaselt tuleb 

maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tagada keskkonnaregistris arvele 

võetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs maavaravarule. Nimetatud seaduse § 

62 lõike 3 järgi võib Keskkonnaministeerium maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat püsiva 

iseloomuga tegevust lubada üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru 

kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu osas olemasolevat olukorda.  

 

Palume kogu maakonnaplaneeringu dokumentatsioon edastada enne PlanS § 18 kohast 

vastuvõtmist Maa-ametile ülevaatamiseks ning seisukoha võtmiseks. Maa-amet aktsepteerib 

planeeringutoimikute ja selle juurde kuuluvate menetlusdokumentide edastamist ka digitaalselt 

aadressile maaamet@maaamet.ee. Kui planeeringumaterjalid on kättesaadavad interneti kaudu, siis 

ei ole dokumentide ja materjalide failide esitamine vajalik ning piisab kaaskirjas märgitud 

dokumentide veebi- või serveriaadressist. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 
Raivo Vallner  

Peadirektori esimene asetäitja peadirektori 

ülesannetes 

 

 

 

 

Teadmiseks: Keskkonnaministeerium 

 

 

 

 

Triinu  Suits 675 0191, Triinu.Suits@maaamet.ee 

Terje Sild 665 0670, Terje.Sild@maaamet.ee 

  



 

Pärnu mnt 463a  

10916 Tallinn 

Tel    +372 611 9300 

Faks +372 611 9360 

E-post: info@mnt.ee 

Kodulehekülg: 

www.mnt.ee  

Registrikood 70001490 

 

 

 

Pärnu maakonnaplaneeringu KSH programmi eelnõu 

Olete küsinud seisukohta Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi eelnõu, AS Kobras töö nr 2014-046, kohta. 

Maanteeamet leiab, et nimetatud programmi eelnõud on vaja täiendada järgmiselt: 

1. Riigimaanteedega seonduva käsitlemisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 16.10.2013.a. 

korraldusega nr 448 vastu võetud „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-2020“ 

(http://www.mkm.ee/riigimaanteede-teehoiukava-aastateks-2014-2020/), kus on selgitatud 

konkreetsed tegevused ja vahendid; 

Arvestada teemaplaneeringuga „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi 

asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0“. 

2. Käsitleda mh liiklusest tingitud keskkonnamüra ja tekkiva tolmu vähendamist, viidates          

Vabariigi Valitsuse 16.10.2013.a. korraldusega nr 448 vastu võetud „Riigimaanteede teehoiukava 

2014-2020“-le, sest selles määratakse konkreetsed tegevused ja ka vahendid; 

Märgime et, koostatud on välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida 

kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas 2014-2018 (kättesaadav: 

http://www.mnt.ee/public/Valisohus_leviva_mura_vahendamise_tegevuskava_2013.pdf). 

Müraprobleemide parandamisel tuleb arvestada, et võib osutuda vajalikuks olemasolevate 

juurdepääsuteede ümbertegemine ning kogujateede rajamine. Sellest tulenevalt tuleks 

maakonnaplaneeringusse näha ette võimalused antud tegevuskava rakendamiseks, leides sobivad 

lahendused koostöös Maanteeametiga.  

3. Maanteeametile teadaolevalt on Tehnilise Järelevalve Ametil soov korrastada 

olemasolevaid rongipeatusi selliselt, et oleks tagatud mõistlik juurdepääs rongipeatustele autoga, 

rattaga kui ka jalgsi. Lisaks soovitakse leida lahendus rongipeatuste juures sõiduautode 

parkimisvõimalusele. Sellest tulenevalt palub Maanteeamet sellele tähelepanu pöörata Pärnu 

maakonnaplaneeringu koostamisel ja KSH-s. 

4.   Hinnata maakasutuse ja teedevõrgu kavandamisel avalduvat mõju liiklusohutusele, 

vastavalt EL direktiivi 2008/96 artiklile 3. 

 

 

Pärnu Maavalitsus 

Akadeemia 2 

80088 Pärnu 

 

mv@mv.parnu.ee 

  

 

Teie  04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 

 

Meie 16.04.14 nr 19-2/14-00098/039 

 



 

Pärnu mnt 463a  

10916 Tallinn 

Tel    +372 611 9300 

Faks +372 611 9360 

E-post: info@mnt.ee 

Kodulehekülg: 

www.mnt.ee  

Registrikood 70001490 

 

5.  Käsitleda maavarade varustuskindluse tagamist maakonnaplaneeringuga kavandatavate 

arenduste osas.                                                                                                                                                   

6.  Maanteeameti poolseks kontaktisikuks planeeringuga seotud küsimuses on planeeringute 

osakonna peaspetsialist Kalev Repp (tel 443 5695, e-kiri kalev.repp@mnt.ee) Maanteeameti lääne 

regioonist. 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Andres Urm 

planeeringute osakonna juhataja asetäitja juhataja ülesannetes 

 

 

Koopia: Maanteeameti lääne regioon  

 info@mkm.ee 

 

Rein Kallas 

Rein.Kallas@mnt.ee 



 

Harju 11 Telefon 625 6342 Registrikood 70003158 
15072 Tallinn Faks 631 3660 E-post info@mkm.ee 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
Pärnu Maavalitsus 
Akadeemia 2 
80088 Pärnu 

  
Teie 04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 
 
Meie 30.04.14 nr 1.10-17/14-00372/037 

Pärnu maakonnaplaneeringu koostamisest ja 
riiklike huvide väljaselgitamisest  

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tänab Teid Pärnu maakonnaplaneeringu 
koostamisse kaasamise eest. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM) 
valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning 
elluviimine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse, ehituse, transpordi, 
liikluskorralduse, liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse 
vähendamise, informaatika, telekommunikatsiooni, postside ja turismi valdkonnas.  

Ministeerium tegutseb põhimääruse alusel ja täidab seadusest tulenevaid ja seaduse alusel 
Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid oma valitsemisalas. Peamisteks strateegilisteks alusteks 
MKMi arengukaval (kättesaadav http://www.mkm.ee/326197/) on Konkurentsivõime kava 
„Eesti 2020“ konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna ning keskkonnasõbraliku majanduse ja 
energeetika valdkonnas püstitatud eesmärgid, Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi eesmärgid 
aastaks 2015 (kättesaadavad http://www.mkm.ee/326349/). Lisaks on MKMi eesmärgid 
kajastatud Riiklikus struktuurivahendite strateegias 2007-2013 ning aastateks 2007-2013 
koostatud rakenduskavades (kättesaadavad http://www.mkm.ee/struktuurivahendid-2007-2013/). 
Peame oluliseks strateegilistes dokumentides püstitatud eesmärkide kajastumist valdkondlikult 
ka Pärnu maakonnaplaneeringus.  

Esitame mõned konkreetsed valdkondlikud ettepanekud. Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ 
elluviimise tegevuskavas on püstitatud ülesanne uute maakonnaplaneeringute koostamiseks, 
mille eesmärgiks on olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi 
pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine. Pikast tulevikuperspektiivist lähtuva 
planeeringu puhul tuleb lähtuda olemasoleva prognoosi kõrval just tulevikuvaatele rajanevast 
asustusstruktuurist, kuna praegu olemasolev vaade on vaid selle üks tegur. 

Tööstusalade planeerimise juures peame otstarbekaks nende loomist elamupiirkondade 
lähedusse, mis arvestaks piirkondade tasakaalustatud arengu ja säästva ning keskkonnahoidliku 
elutegevusega.  

Palume maakonnaplaneeringu koostamisel lähtuda ka „Transpordi arengukavas 2014–2020“ 
(kättesaadav http://www.mkm.ee/tak/) kirjeldatud sundliikumiste vähendamise põhimõttest. 

Kirja lisas esitame täiendavalt MKMi valitsemisala asutuste Tehnilise Järelevalve Ameti ja 
Maanteeameti ettepanekud, millega palume Pärnu maakonnaplaneeringu koostamisel samuti 
arvestada.  

 

  
  
  
  

 



 

 

Maanteeameti kontaktisik maakonnaplaneeringu koostamisel on Maanteeameti lääne regiooni 
planeeringute osakonna peaspetsialist Kalev Repp, tel 443 5695, e-post kalev.repp@mnt.ee. 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Ahti Kuningas 
asekantsler kantsleri ülesannetes 
 
 
Lisad: 1) Maanteeameti 16.04.2014.a kiri nr 19-2/14-00098/039 
           2) Tehnilise Järelevalve Ameti 29.04.2014.a kiri nr 1-13/13-1542-004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eda Paju  6397610 
Eda.Paju@mkm.ee 
 

 



 

 

 

 

 

Uus tn 18    Tel   +372 640 3050            E-post info@muinas.ee 

10111 TALLINN   Faks +372 640 3060            http://www.muinas.ee 

Reg kood 70000958 

 

Pärnu Maavalitsus     Teie 04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 

mv@mv.parnu.ee      Meie 05.05.2014 nr 1.1-7/789-1 

 

 

 

 

Seisukoht Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 

eelnõule 

 
Planeeringu keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel tuleb ennekõike lähtuda riikliku kaitse all 

olevatest kultuurimälestistest, muinsuskaitsealadest ja nende kaitsevöönditest. Mälestiste 

nimekiri on kätte saadav kultuurimälestiste riiklikus registris, millel on olemas ristkasutus ka Maa-

ameti põhikaardiga (vt http://register.muinas.ee). Kinnismälestiste kaitsevöönd on 

muinsuskaitseseaduse § 25 lg 1 kohaselt 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist 

arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole määratud teisiti. 

 

Palume järgmiste teemade käsitlemisel hinnata ja kirjeldada kavandatava tegevuse eeldatavat mõju 

kultuuripärandile (sh mitte ainult kultuurimälestiste ja nende kaitsevööndite kontekstis, vaid laiemalt 

maa- ja kogukonna  identiteetiloovast  ja eripäradega arvestavast pärandist (sh ajaloo-, arheoloogia- ja 

miljööväärtuslikud üksikobjektid, kompleksid, maastikud jms) lähtuvalt), analüüsida mõjude 

vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks:  

1. asustuse arengu suunamine – oluline on tagada mälestiste ja väärtuslike objektide (taas) kasutus 

ja kättesaadavus. Väärtustamata, kasutuseta ja hooldamata pärand on aldis hävima, mis toob  

disharmoonia säästva ja tasakaalustatud kultuurikeskkonna ruumilise arengu põhimõtetesse ja 

valdkondadevahelisse lõimumisse; 

2. väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist ning rohelise võrgustiku toimimist 

tagavate meetmete kavandamine – oluline on tagada mälestiste ja väärtuslike objektide (taas) 

kasutus ja kättesaadavus; 

3. maardlate ja maavaravaru kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste määratlemine – 

oluline on tagada mälestiste ja väärtuslike objektide (taas) kasutus ja kättesaadavus; 

4. teede, raudteede, veeteede ja tehnovõrkude koridoride, lennuväljade, sadamate ja jäätmete 

ladestamise kohtade ning muude tehnorajatiste paigutuse määramine – oluline on tagada 

mälestiste ja väärtuslike objektide (taas) kasutus ja kättesaadavus; 

5. kaitsealade ja nende kasutamistingimuste arvestamine planeeringus, vajaduse korral ettepanekute 

tegemine kasutamistingimuste täpsustamiseks, uute kaitsealade loomiseks või kaitserežiimi 

lõpetamiseks – oluline on tagada mälestiste ja väärtuslike objektide (taas) kasutus ja 

kättesaadavus; 

6. puhkealade määramine ja nende kasutamistingimuste määratlemine – oluline on tagada 

mälestiste ja väärtuslike objektide (taas) kasutus ja kättesaadavus. 

Samuti tuleb hinnata kultuurikeskkonna säilitamist tagavate tingimuste seadmise piisavust ja 

vajadusel teha keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus täiendavaid ettepanekuid. Näiteks: 



mälestiseks tunnistamine, kaugvaadete tagamine; väärtuslike ja/või oluliste struktuurielementide 

säilimine ruumilises kontekstis vms. 

 

Abimaterjalina on võimalik kasutada Muinsuskaitseameti poolt tellitud erinevaid valdkondade 

inventeerimisi ja analüüse, mis on kättesaadavad Muinsuskaitseameti arhiivis Pikk tn 2 Tallinnas või 

nt elektroonselt: 20. saj väärtuslike hoonete inventeerimise andmestik: 

http://register.muinas.ee/?menuID=architecture, maaehituspärandi andmekogu: 

http://register.muinas.ee/?menuID=rehemaja. Täiendavate küsimuste puhul palume pöörduda 

Muinsuskaitseameti maakonnainspektori poole. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

Peeter Nork 

Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja 

640 3035 

peeter.nork@muinas.ee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nele Rent 443 1046 nele.rent@muinas.ee  

 



Lai tn 39 // Lai tn 41 Telefon   625 6101 Registrikood  70000734

15056 TALLINN Faks        625 6200

 E-post    pm@agri.ee  

Lugupeetud  hr Metsoja 

Vastuseks Teie kirjale, milles palute avaldada seisukohta Pärnu maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu kohta, märgime järgmist. 

Põllumajandusministeerium jääb oma 22.01.2014 kirjas nr 9.4-4/13414-1, mis saadeti 

teadmiseks kõikidele maavalitsustele ja Siseministeeriumile, antud arvamuste ja seisukohtade 

juurde, korrates lühidalt järgmist: 

- põllumajandusmaa mõiste on laiem ja selles mõistes sisalduvad kõik 

põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatavad ja –sobivad maad. Maakonnaplaneeringuga 

tuleks määratleda väärtuslike põllumajandusmaade üldised kasutustingimused. 

- Põllumajandusministeeriumi tegevuse käesolev aasta üheks prioriteediks on väärtusliku 

põllumajandusmaa õiguslike aluste (sealhulgas selle kaitse ja üldiste kasutustingimuste) 

väljatöötamine. Peamiseks põllumajandusmaade väärtuslikkuse kriteeriumiks on mulla 

boniteet; lisaks sellele tuleks arvestada ka maaparandussüsteemide toimivusega.  

- maakonnaplaneeringutes tuleks määratleda üldised ja tasakaalustavad meetmed 

väärtuslike põllumajandusmaade säilimiseks ja kasutamiseks, mis üldplaneeringute 

kaudu tagaksid põllumajandusmaa kui hindamatu ja piiratud ressursi säilimise ja nende 

maade kasutamise üksnes põllumajanduslikul otstarbel. 

- veekogude kättesaadavuse ja kasutusvõimaluste (sh väikesadamate kasutusvõimalused) 

mõju hindamisel tuleks arvestada ka mõjuga kalade kudealadele ja rändeteedele.   

Helve Hunt

625 6511 helve.hunt@agri.ee

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM 

Teie  04.04.2014    nr 12-4/2014/934-1  

Meie 28.04.2014    nr 9.4-4/3280-1 

Hr Andres Metsoja  

Pärnu Maavalitsus 

Akadeemia 2 

80088 Pärnu 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Ivari Padar 

Minister 

Põllumajandusministeeriumi seisukoht 

Pärnu maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi eelnõu kohta 



 
 

PÄRNU LINNAVALITSUS 
PLANEERIMISOSAKOND 

Suur-Sepa 16 Telefon 444 8330  Registrikood 75000064 
80098 PÄRNU Faks 444 8331 e-post planeerimine@lv.parnu.ee 
    www.parnu.ee 

 
 
 
Pärnu Maavalitsus      Teie   04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 
Akadeemia 2       Meie 05.05.2014 nr 8-5/3870-1 
80088 PÄRNU  

mv@mv.parnu.ee 

 
 
 
Pärnu linna seisukoht Pärnu maakonnaplaneeringu  
KSH programmile 
 
 
Tutvunud Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 
programmi eelnõuga, teeme programmi kohta järgmised ettepanekud: 
 
1. Peatükk  2 toob välja, et keskkonnamõju strateegilise hindamise üheks suunaks on planeeringu 
koostamisel leida selline lahendus, mille puhul oleks võimalik vältida ebasoodsat mõju inimese 
tervisele, elukeskkonnale ja looduskeskkonnale ning arendada sotsiaalmajanduslikku keskkonda. 
Samuti on mainitud müratemaatikat ja selle mõju inimese tervisele. 
KSH-s tuleks arvestada Maanteeameti poolt 2013.aastal  koostatud tegevuskavaga  "Välisõhus 
leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki 
aastas , 2014-2018". 
http://www.mnt.ee/public/Valisohus_leviva_mura_vahendamise_tegevuskava_2013.pdf 

Tegevuskavaga on planeeritud müra leevendusmeetmeid  põhimaanteele nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla. 
KSH võiks anda seisukoha antud tegevuskavaga planeeritud meetmete osas. 
 
2. Kergliiklusteede ühenduste osas arvestada  koostatava Pärnu linna üldplaneeringu 2025 
raames koostatud ja naaberomavalitsuste  poolt kooskõlastatud kergliiklusteede kaardiga,  kuhu 
on märgitud ühendused naabervaldadega. 
http://www.parnu.ee/fileadmin/user_upload/areng/YP2025/6_jalgrattaliiklus_2.05.pdf 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Kaido Koppel 
osakonna juhataja 
 
 
 
Henri Eessalu 444 8349 
henri.eessalu@lv.parnu.ee 



Saatja:                                        Tiiu Pärn [tiiu.parn@mv.parnu.ee] 

Saatmisaeg:                             24. aprill 2014. a. 14:15 

Adressaat:                                anneli.pulk@mv.parnu.ee 

Teema:                                      FW: Pärnu maakonna planeeringu seisukoht 

  

  

  

From: Tõnu Kivis [mailto:Tonu.Kivis@politsei.ee]  
Sent: Tuesday, April 22, 2014 10:19 AM 
To: tiiu.parn@mv.parnu.ee 
Subject: Pärnu maakonna planeeringu seisukoht 

  

Tere! 

  

Täname politsei kaasamise eest Pärnumaa planeeringu koostamisele. 

  

Pärnu politseijaoskonna poolt on maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

projekti eelnõu läbi töötatud. 

  

Politseijaoskonna poolt on ettepanekuna mereäärsete sadamate arendamisel tagada mereohutuse 

tagamiseks pääs merele päästeks kasutatavate veesõidukite vettelaskmiseks. 

  

Põhimaanteede arendamisel luua eeldused tunnelite laialdasemaks ehituseks loomadele ja mõlemale 

poole põhimaanteed paiknevates asulates inimestele. 

  

Kui on täiendavaid küsimusi olen valmis vastama. 

  

  

Lugupidamisega 

  

Tõnu Kivis 

politseikapten 

politseijaoskonna juht 

Pärnu politseijaoskond 

korrakaitsebüroo 

Lääne prefektuur 

444 6601 

 



 
 

 

 

Hr Andres Metsoja 

Pärnu Maavalitsus 

mv@mv.parnu.ee 

 

 

 

 

Teie: 04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 

 

Meie: kuupäev vastavalt digitaalallkirja    

kuupäevale nr 3-1.20/580 

 

Seisukoha andmine Pärnu  

maakonnaplaneeringu keskkonnamõju  

strateegilise hindamise programmi eelnõule 

  

Lugupeetud maavanem, 

 

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) kirja milles teatate, et 

Vabariigi Valitsus on oma 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatanud kõigis maakondades 

maakonnaplaneeringute koostamise planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete 

lahendamiseks kogu maakonna territooriumi kohta. Pärnu maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatanud Pärnu maavanema 29.juuli 2013 

korraldusega nr 399. Palute RMK seisukohta Pärnu  maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise programmi eelnõu sisu osas.  

 

RMK on tutvunud esitatud materjalidega ning märgib järgmist: RMK huvi on riigimetsa kui 

ökosüsteemi kaitse ja säästev majandamine. Metsa majandamine on säästev, kui see tagab 

elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse 

võimaluse.  

 

RMK on üldisi huvisid arvestavalt, määratlenud linnalähedased-, kõrge külastatavusega 

puhkemetsad ning rakendab seal valikuliselt ning ajaliselt sobivalt metsakasvatusvõtteid – 

eelistatult turberaieid, lageraietel säilikpuude arvu suurendamine, raietööd puhkehooaja 

vahelisel ajal jne. Samuti oleme RMK puhkealad metsakvartalite-metsaeraldiste põhiselt 

määratlenud ja tsoneerinud erineva kasutusintensiivsusega tsoonideks, kus samuti rakendame 

eelpoolkirjeldatud valikulisi metsakasutusvõtteid. RMK on seisukohal, et puhke- ja 

külastusfunktsioonist lähtuvad metsa majandamise erisused on sellega piisaval määral ja 

ulatuses tagatud. 

 

RMK loodushoiu tegevusvaldkonna eesmärgiks on pakkuda looduspuhkuse võimalusi ning 

tutvustada kaitseväärtusi läbi igaüheõigusel tugineva looduses liikumise süsteemi puhke- ja 

kaitsealadel. Külastatavusest ja looduspuhkuseks sobiva maastiku olemusest lähtudes on 

RMK kujundamas optimaalset looduspuhkuse võimaluste võrgustikku. RMK on seisukohal, 

et puhkealade laiendamine ei ole otstarbekas ning puhkeobjektide olemit tuleb optimeerida. 

RMK on seisukohal, et peamine suund järgnevateks aastateks on objektide hea seisukorra 

tagamine ja külastajate rahulolu kindlustamine. Informatsioon RMK puhke- ja kaitsealade 

külastuskorraldusliku taristu olemuse ja paiknemise kohta on esitatud RMK kodulehel 

mailto:mikk.reiter@energia.ee


www.loodusegakoos.ee ning kajastatud pikaajalistes metsa majandamise kavades, mille 

aadressid on toodud allpool. 

 

RMK on seisukohal, et tuuleenergia tootmiseks sobivate aladena tuleks esmajoones ette näha 

need maa-alad, mis ei ole aktiivses metsamajanduslikus kasutuses. Majandatavat riigimetsa ei 

pea RMK tuuleenergia tootmiseks ja tuulikute püstitamise alaks sobivaks, kuna see toob 

kaasa mitmesuguseid muudatusi ja piiranguid metsa majandamisel. Põline metsamaa peaks 

jääma metsa kasvatamiseks. 

 

Saadame Teile Pärnumaa ja Vändra metskonnale koostatud pikaajalise  metsa majandamise 

kava, millega maakonnaplaneeringu koostamisel arvestada. Pikaajalised metsa majandamise 

kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad 

tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsmajanduses aastani 2022. Nimetatud kavaga saab 

tutvuda aadressidel: 

http://www.rmk.ee/files/RMK_Parnumaa_MMK_20120801.pdf 

http://www.rmk.ee/files/RMK_Parnumaa_20120917_kaart_400dpi.pdf 

http://www.rmk.ee/files/RMK_Vandra_MMK_20120801.pdf 

http://www.rmk.ee/files/RMK_Vandra_20120917_kaart_400dpi.pdf 

 

Täname võimaluse eest arvamust avaldada ja palume RMK-d hoida kursis 

maakonnaplaneeringu ja KSH programmi edasise menetlusega. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Tiit Timberg 

Juhatuse liige  

 

 

Ere Kaaristu 676 7345 

 

 

 

http://www.loodusegakoos.ee/
http://www.rmk.ee/files/RMK_Parnumaa_MMK_20120801.pdf
http://www.rmk.ee/files/RMK_Parnumaa_20120917_kaart_400dpi.pdf
http://www.rmk.ee/files/RMK_Vandra_MMK_20120801.pdf
http://www.rmk.ee/files/RMK_Vandra_20120917_kaart_400dpi.pdf


 

  ÜHTSUS    KOOSTÖÖVALMIDUS    LAHENDUSEKESKSUS    EESMÄRGIPÄRASUS 
 
  Pikk 61, 15065 Tallinn Telefon 612 5008, faks 612 5087  
  Reg kood 70000562 e-post info@siseministeerium.ee www.siseministeerium.ee 

 

 

 

 Teie: 22.01.2014 nr 12-3/2014/217-1 

Maavalitsused 

 Meie: 05.05.2014 nr 13-4/12-2 

 

 

Siseministeeriumi riiklikud huvid 

maakonnaplaneeringutes 

 

 

Lugupeetud maavanemad 

 

 

Siseministeerium esitab käesoleva kirjaga ministeeriumi seisukohalt olulised riiklikud huvid, millega 
palume kõikide maakonnaplaneeringute koostamisel arvestada. 

 
1. Hädaolukorra seaduse § 34 lg 3 sätestab, et Siseministeerium on vastutav järgmiste elutähtsate 

teenuste toimepidevuse korraldamise eest: 
1.1.avaliku korra tagamise toimimine; 
1.2.päästetöö toimimine; 

1.3.hädaabi õnnetusteadete menetlemise toimimine; 
1.4.lennu- ja merepääste toimimine; 

1.5.merereostusseire ja -tõrje toimimine; 
1.6.operatiivraadiosidevõrgu toimimine; 
1.7.Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja Vabariigi Presidendi töö toimimise tagamine. 

Palume maakonnaplaneeringute koostamisel arvestada, et Siseministeeriumil oleks võimalik 
tagada loetletud elutähtsate teenuste tõrgeteta toimimine. 

2. Eesti-Vene maismaapiiriga kokkupuudet omavate maakondade (Ida-Viru, Võru ja Põlva) 
maakonnaplaneeringute koostamisel palume arvestada riigipiiri seadusega ja riigipiiri 
märgistamisega. „Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu" 

ja "Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise 
lepingu" ratifitseerimise seaduse eelnõu Riigikogus menetlemisega on vajalik planeeringutes 

arvestada muudatustega, mis tekivad maismaapiiri märgistamisega. 

3. Maakonnaplaneeringutes palume arvestada arengukavadega1, mille koostamise eest vastutab 
Siseministeerium: 

3.1. Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon;  

3.2. Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015; 

3.3. Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020; 

                                                 
1
 Kõik valdkondlikud arengukavad on kättesaadavad Vabariigi Valitsuse kodulehelt 

http://valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad.  

http://valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad


 

 

2(2) 

3.4. Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 (koostamisel on uus „Kodanikuühiskonna 
valdkonna arengukava 2015-2020“); 

3.5. Eesti terrorismivastase võitluse põhialused; 

3.6. Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 (hetkel koostamisel); 

3.7. Riiklikud suunad vabatahtliku pääste arengus 2013-2016“ 2. 

 

 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Leif Kalev 

kantsler  

 

  

 

 

  

 

                                                 
2
„Riiklikud suunad vabatahtliku pääste arengus 2013-2016“, Siseministeerium 2013.  

[https://www.siseministeerium.ee/public/Riiklikud_suunad_vabatahtliku_paaste_arengus.pdf] 

Kati Päike 612 5237  
kati.paike@siseministeerium.ee 

https://www.siseministeerium.ee/public/Riiklikud_suunad_vabatahtliku_paaste_arengus.pdf








 

 

 
Pr Eda Paju 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 
Harju 11 
15072 Tallinn  

  
Teie 23.04.2014 nr 14-00372/028 
 
Meie 29.04.14 nr 1-13/13-1542-004 

 

 

Seisukoha küsimine Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) programmi eelnõu kohta 
 
 
Austatud Eda Paju 
 
Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) on läbi vaadanud Pärnu Maavalitsuse 04.04.2014. a kirja 
nr 12-2/2014/934-1 "Seisukoha küsimine Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise programmi eelnõule" ning selle lisa. 
 
Märgime, et raudteetranspordi valdkonda silmas pidades TJA-l täiendavaid ettepanekuid ei 
ole. Samas peame vajalikuks juhtida tähelepanu asjaolule, et koostamisel on Rail Baltic'u 
Pärnumaa maakonnaplaneering, mille eesmärgiks on leida Harju-, Rapla- ja Pärnumaa 
sobivaim asukoht Rail Baltic'u raudteeliini Tallinn-Pärnu-Riia-Panevežys-Kaunas 
trassikoridorile Eesti osas. Oleme seisukohal, et Pärnu Maavalitsuse poolt küsitud KSH 
objektiks oleva maakonnaplaneeringu koostamisel tuleb lähtuda Rail Baltic'u 
maakonnaplaneeringuga määratletavast raudteetrassi asukohast ning mõjude hindamisel 
käsitleda, mil määral KSH objektiks oleva maakonnaplaneeringu koostamise käigus 
asustuse suunamisel on arvestatud kavandatava Rail Baltic'u raudteeliini asukoha, sellest 
tulenevate mõjude ning kaasnevate võimalustega.  
 
Eelnevast tulenevalt palume täiendada KSH programmi peatüki 2 „PÄRNU MAAKONNA 
PLANEERINGU ELLUVIIMISEGA EELDATAVALT KAASNEV 
KESKKONNAMÕJU“ punkti 1 „Asustus ja selle suunamine“ kavandatud joonobjektidest 
tulenevate mõjude arvestamise vajadusega. 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Anvar Salomets 
Transporditeenistuse juhataja - peadirektori asetäitja 

Kristina Fuks-Kuus  667 2063 
Kristina.Fuks-Kuus@tja.ee 

  

  
  
  







 

Varbla küla                                       Telefon: 449 6680                                  Registrikood 75000526 

Varbla vald                                       Faks: 449 6691                                       Koduleht:  www.varbla.ee 

88201 Pärnumaa                               E-post: vallavalitsus@varbla.ee 

 

Andres Metsoja 

Akadeemia 2 

80088 Pärnu            Teie: 04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 

mv@mv.parnu.ee       Meie: 30.04.2014 nr 7-1.3/186-1 

 

Seisukoht Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi eelnõu kohta  

Oleme vaadanud läbi antud planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 

eelnõu. Varbla Vallavalitsusel ei ole meile edastatud programmi eelnõu kohta praeguses 

etapis täiendavaid ettepanekuid.  

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Sivar Tõnisson 

Vallavanem 

 

 

 

Cädy Saar, arengu- ja keskkonnanõunik (44 96 496, cady@varbla.ee)  



 

VEETEEDE AMET 

ESTONIAN MARITIME ADMINISTRATION 

Valge 4 Telefon +372 620 5500 E-post   eva@vta.ee Reg nr 70002414 

11413 Tallinn Telefaks +372 620 5506 Internet www.vta.ee  

ESTONIA 

 

 

 

 

Hr Andres Metsoja     Teie: 04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 

Pärnu Maavalitsus 

mv@mv.parnu.ee     Meie: 24.04.2014 nr 6-3-1/1089  

 

 

 

 

Pärnu maakonna planeeringu KSH programmi eelnõu 

 

 

 

Oleme läbi vaadanud Teie poolt saadetud Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise programmi eelnõu ning teatame, et meil puuduvad täiendavad 

ettepanekud selle sisu osas. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Taivo Kivimäe 

Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse 

teenistuse juhataja - peadirektori asetäitja  

 

 

Koopia: eda.paju@mkm.ee 

 

 

 

 

 

 

Kaidi Katus 620 5680 

Kaidi.katus@vta.ee 



VETERINAAR- JA TOIDUAMET 

PÄRNUMAA VETERINAARKESKUS 

Haapsalu mnt 86 

80010 Pärnu 

Registrikood 70000190 

Telefon 

Faks 

447 1614 

447 1610

E-post 

Kodulehekülg 

info.parnu@vet.agri.ee 

http://www.vet.agri.ee

Pärnumaa Veterinaarkeskus ei tee ettepanekuid Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise programmi eelnõu täiendamiseks. 

Pärnu Maavalitsus    

mv@mv.parnu.ee    

 17.04.2014 nr 1.2-17.9/968-1 

Vastuskiri 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Raivo Mogilnõi 

Juhataja 



 

Vabaduse plats 2 Telefon 433 0400 Registrikood 70002791 

71020 Viljandi Faks 433 0404 E-post info@viljandi.maavalitsus.ee 

www.viljandimaa.ee 

 
 

V I L J A N D I  M A A V A L I T S U S  

 

 

Pärnu Maavalitsus  Teie 04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 

mv@mv.parnu.ee 

 

 

Meie 30.04.2014 nr 12-2/2014/589-2 

 

 

Seisukoht Pärnu maakonnaplaneeringu  

keskkonnamõju strateegilise hindamise  

programmi eelnõule 

 

 

 

Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 36 lõikest 3 

esitasite meile  Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  

programmi eelnõu. 

 

Viljandi Maavalitsuses vaadati nimetatud materjalid läbi ning asuti seisukohale, et meil ei ole 

Pärnu maakonna planeeringu KSH programmi eelnõu osas täiendusi. 

 

Informatsioon Viljandi maakonnas kehtivatest ja koostamisel olevatest arengudokumentidest 

ning planeeringutest  on kättesaadav Viljandi Maavalitsuse kodulehel: 

http://viljandi.maavalitsus.ee/et/arengukavad.  

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Lembit Kruuse 

Maavanem 

 

 

Tiia Kallas 4330 422 

tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee 

mailto:mv@mv.parnu.ee
http://viljandi.maavalitsus.ee/et/arengukavad


Allikõnnu küla    Telefon 44 75 744   10902015352006            
Vändra vald    Faks      44 30 593   SEB Pank 
87604 Pärnumaa    e-post: vald@vandravald.ee  Reg nr 75010890 

 

 
VÄNDRA  VALLAVALITSUS 

 

 
      
Pärnu Maavalitsus     Teie   04.04.2014 nr 12-2/2014/934-1 
mv@mv.parnu.ee      

Meie 20.05.2014 nr 7-1.1/752 
 

 

 

 

Seisukoha andmine Pärnu maakonna 

planeeringu  KSH programmi eelnõu kohta 

 
 
 
Vändra vallavalitsusel Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise  
hindamise programmi eelnõule ettepanekuid ei ole. 
 
 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kalev Mitt 
arengunõunik 
vallavanema ülesannetes 
 
 
 
 
 
53285192 
kalev.mitt@vandravald.ee 
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Lisa 5. Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamise teade 

väljaandes Ametlikud Teadaanded  

  



6/19/2014 Ametlikud teadaanded

file:///C:/_GERLI/_JOOKSVAD/KSH_P%C3%A4rnu_maakonnaplaneering/Avalikustamised/P_avalikustamine/Ametlikud%20teadaanded_04.06.2014.htm 1/1

      

AMETLIKUD TEADAANDED

eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

 04.06.2014 Keskkonnamõju hindamise teated

Pärnu Maavalitsus teatab uue Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest
Maakonnaplaneeringu eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine aastani 2030
arvestades piirkondlikke eripärasid. Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas
Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. Pärnu Maavanem algatas 29.07.2013
korraldusega nr 399 planeeringu KSH.
Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik tutvuda 31.05.2014-
16.06.2014 tööajal Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia 2, Pärnu) ja elektroonselt Pärnu
Maavalitsuse veebilehel: http://parnu.maavalitsus.ee/et/koostatav-parnu-maakonna-
planeering. 
Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine ja KSH programmi avalik arutelu toimub
17.06.2014 algusega kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis.
Planeeringu koostaja ning KSH läbiviimise korraldaja on Pärnu Maavalitsus (kontaktisik Tiiu
Pärn, 447 9761, tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee). 
KSH koostaja on Kobras AS (kontaktisik Gerli Kull, 730 0310, gerli@kobras.ee).
Maakonnaplaneeringu kehtestajaks on Pärnu Maavanem. 
Planeeringuga ei kavandata tegevusi, millega võiks kaasneda oluline negatiivne piiriülene
mõju mõnele naaberriigile. 
Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid
ja küsimusi kuni 16. juunini 2014 Pärnu Maavalitsuse aadressil Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu
või e-post aadressil info@parnu.maavalitsus.ee.

Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165   rik.info@just.ee   Kasutustingimused

https://www.ametlikudteadaanded.ee/
https://www.ametlikudteadaanded.ee/
http://www.rik.ee/
http://kinnistusraamat.rik.ee/
https://ariregister.rik.ee/
https://ettevotjaportaal.rik.ee/
mailto:rik.info@just.ee
https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=8


 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Programm 

Kobras AS töö nr 2014-046  Objekti aadress: Pärnu maakond 

  

 

83 
 

 

Lisa 6. Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamise teade 

ajalehes Pärnu Postimees 
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Lisa 7. Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku arutelu 

protokoll ja osalejate registreerimisleht  

  



 

1 

   

 
 
 

PÄRNU MAAKONNA PLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTADE JA KESKKONNAMÕJU 
STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL 

 
 

Pärnu Maavalitsuse II korruse saal  
(Akadeemia 2, Pärnu)        17. juuni 2014 

 
Avalik arutelu algas:  14:00 
                     lõppes: 15:40 
 
Juhatas: Tiiu Pärn (Pärnu Maavalitsus) 

Protokollis: Gerli Kull (Kobras AS) 

Osa võtsid: osavõtjate nimekiri on protokollile lisatud 
 
Päevakord:  
1. Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine 
2. Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi 

tutvustamine 
 
 

1. Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine  
Tiiu Pärn andis ülevaate Pärnu maakonna planeeringu lähteseisukohtadest. Üleriigiliselt on 
lähteseisukohad Siseministeeriumi poolt koostatud. Maakonnaplaneeringu ülesanded on sätestatud 
planeerimisseaduses (§7 lg 3). Üleriigilisest planeeringust „Eesti 2030+“ tulenevad põhisuunad ja 
eesmärgid.  
Pärnus on olemas 5 kehtivat maakonnaplaneeringut (nendest 4 on teemaplaneeringud). Koostamisel 
on 6 planeeringut. 
Maakonnaplaneeringu lõplikku lahendust mõjutab Rail Balticu trassi asukoht.  
Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja planeeringukaartidest: 1. Strateegiline kaart „Pärnumaa 
2030+“, 2. Tehnilise võrgustiku kaart, 3. Looduslik kaart, 4. Asustuse ja sotsiaalse võrgustiku kaart.  
Karel Tölp (Tahkuranna Vallavalitsus):  Kas maakonnaplaneeringus arvestatakse ka koostatud 
detailplaneeringutega? 
Tiiu Pärn: Maakonnaplaneeringu kaardi mõõtkava on oluline printsiip, mis määrab palju ära, et mida 
saab arvestada ja mida mitte. Joonehitistega (teed, raudteed, elektriliinid) tuleb kindlasti arvestada.  
 

2. KSH programmi tutvustamine 
Urmas Uri (Kobras AS) tutvustas Pärnu maakonna planeeringu KSH programmi. Oluline on arvestada 
sellega, KSH-s hinnatakse maakonnaplaneeringus käsitletud teemasid ning lahendustega kaasnevaid 
riske.  
Karel Tölp:  Kas me saame esitatud seisukohtadele kirjalikud vastused? 
Urmas Uri: Seisukohtadele vastati tabelkujul, mis oli kõigile avalikustamise ajal kättesaadav ja on 
lisatud programmi. Seisukohad, mis esitati programmi muutmiseks, nendele vastati konkreetselt, et 
kas arvestati ja muudeti/parandati programmi või mitte. Me arutame kindlasti neid küsimusi, mis 
Tahkuranna Vallavalitsus esitas. Osad küsimused on detailsemad kui maakonnaplaneering käsitleb, 
seega me ei tea veel kuidas neid lahendada.        
Gerli Kull: Otseselt kirjalikku vastust seisukohtadele esitama ei pea. Tahkuranna valla poolt esitatud 
seisukohad maakonnaplaneeringu ja edasise KSH osas, nendele praeguses KSH seisus vastata ei 
osata. Kui maakonnaplaneering neid teemasid käsitleb, siis käsitletakse neid ka KSH-s.  
Urmas Uri: Arutame neid küsimusi eraldi juhtrühma koosolekul. Võtame ühe koosoleku 
päevakorrapunktiks, siis saame juhtrühmaga need teemad läbi arutada. 
Tiiu Pärn: Need on sellised teemad, millele me ei saa vastata enne, kui me neid pole läbi arutanud. 
Selle koosoleku võiksime teha sügise poole, mil kõik asjaosalised saavad kokku tulla. Teemad on kõik 
väga olulised. 
Urmas Uri: Kas viimasel ajal on tulnud kirjalikke avaldusi programmi kohta? 
Tiiu Pärn: Ei, rohkem ei ole enam midagi tulnud.   
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Lisa 8. Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku 

ajal laekunud ettepanek koos vastuskirjaga 

  



From: "Ivar Mägi" [mailto:ivar.magi@gmx.com]  
Sent: Monday, June 16, 2014 7:40 PM 
To: Pärnu Maavalitsuse üldmeil 
Subject: Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Programmi eelnõu. 

 
Tähelepanekuid programmi eelnõu juurde. 
  

 



Ettepanekuid KSH teemakäsitluste kohta:  

1. Asustus ja selle suunamine 

Pärnu(maa) üks olulisi põhiprobleeme on hajus ja hõre rahvastiku paiknemine. Oluline on teadlikult 

konsolideerida rahvastikku keskus(tes)se. Keskuses elamine on majandusele kasulik kuna tiheneb 

firmade ja inimeste omavaheline läbikäimine, väheneb valglinnastumine, väheneb taristu ehitamise 

vajadus.  

Palun käsitleda muuhulgas Pärnu spetsiifilist asukohta looduses. Linn on litsutud terve hulga 

looduslike takistuste vahele: laht, raba, jõed, taristu joonobjektid, rallirada, lennujaam, hulgaliselt 

looduskaitsealasid (vt joonis Pärnu-area.png. Kollased jooned seal on planeeritavad RB 

trassivariandid). Erinevad uuringud võrreldavate linnade kohta kuhu on saabunud kiir-raudtee on 

näidanud, et võrreldes baas-stsenaariumiga kui raudteed ei ole, kasvab rahvastik ca 20-30%. Ehk 

maakonna rahvastikku arvesse võttes ca 20 000 +-5000. Kuhu need inimesed lähevad? Üks võimalus 

on moodustada Pärnu ja Sindi linna ning Paikuse alevi vahel uus suurema pindalaga Pärnu linn. 

Tegelikult on kuni Sindini linn enamvähem juba kokku kasvanud, pole erilist vahet omavalitsustel.  

Samuti võiks käsitleda suvise pendelrände teemat. Ca 5% Eesti rahvastikust liigub suveks peamiselt 

rannikule suvekodusse1.  

5. Teede, raudteede, veeteede ja tehnovõrkude koridoride... 

IMO väävlikütuse direktiiv soosib keskkonnasõbralike kütuste kasutuselevõttu. Seoses sellega võiks 

ette näha lokaalse LNG terminali (mahuti) võimaluse sadamasse. Lisaks on idee tasandil 

kruiisisadama rajamine. 

Kiir-raudteede peatuse alad on ülimalt olulised välja arendada, vastasel korral majanduslikud mõjud 

jäävad nõrgaks või ei avaldu üldse. Papiniidu piirkond Pärnu linnas on oluline seetõttu läbi mängida. 

Muuhulgas kõrghoonete paiknemise asukohana.  Soome raudtee peatuste näitel (loogika on 

tegelikult sama igal pool, aga Soome peatuste alade arendamine on algusjärgus ja neid võetakse mitu 

tükki korraga ette, seega on mugav tuua illustreerivat materjali. Vt täpsemalt 2014 aasta väljaanne 

peatükk „Metro Magic“2) ja pildid allpool.  

 

7. Puhkelaade määramine ja nende kasutamistingimuste määratlemine 

On mitmeid teemaparke maakonnas mis on puhkealad: Lottemaa, Jõulumäe, Valgeranna Golf, 

Tahkuranna golf, rallirada ja selle kõrval olev mängumaa.  

 

 

 

                                                             
1
 http://www.postimees.ee/1234802/pendelrande-uuringu-jareldused-eestis-peaks-arendama-teise-kodu-

poliitikat  
2
 http://www.nordicum.com/  



Papiniidu piirkonda kiir-raudtee piirkonda koonduv võimalik kõrge tihe asustus Soome metroo 

laienduse näitel.  

Matinkylä metro station 

 

Allikas: http://www.ncc.fi/en/Commercial-spaces/Retail-space/Espoo/Matinkyla-Metro-Centre/  

Tapiola Metro center 

 

Allikas: http://www.tapiolankeskus.fi/in-english  

Keilaniemi metro station 



 

Allikas: https://www.srv.fi/en/node/11832  

Koivusaari metro center 

 

Allikas: http://europaconcorsi.com/projects/90924-Serum-arkkitehdit-Oy-Koivusaari-Ideas-

Competition-Solaris/print 

Finnoo metro center 



 

 

Allikas: http://www.cej.fi/ 

jne 
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Ivar Mägi      Teie 16.06.2014 

Ivar.magi@gmx.com     Meie 30.06.2014 nr 12-2/2014/1575-2 

 

 

 

Pärnu maakonna planeeringu KSH eelnõu 
 

 

Lugupeetud Ivar Mägi.  

Täname Teid esitatud ettepanekute eest KSH teemakäsitluste kohta. Ettepanekud on eelkõige 

planeeringu ja edasise KSH koostamise kohta, otseselt programmi muutmise ettepanekud 

puuduvad. Teie poolt esitatud ettepanekuid kaalutakse planeeringu ja selle KSH koostamisel.  

Maakonnaplaneeringu koostamisel käsitletakse Pärnut kui tugevat maakonnakeskust.  

  

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Andres Metsoja 

maavanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raine Viitas 4479762 

raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee 
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Keskkonnaamet 
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658 

Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee 

www.keskkonnaamet.ee 

 

 

 

Pärnumaa 
Roheline 64, 80010 Pärnu 

Tel 447 7388, faks 447 7399 

parnu@keskkonnaamet.ee 

Viljandimaa 
Paala tee 4, 71014 Viljandi 

Tel 435 5610, faks 435 5611 

viljandi@keskkonnaamet.ee 
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Pärnu Maavalitsus 

info@parnu.maavalitsus.ee  Meie 15.07.2014 nr PV 6-8/14/14997-2 

 

 

 

Pärnu maakonna planeeringu  
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine 
 

 

Austatud härra Metsoja 

 

Olete esitanud Keskkonnaametile heakskiitmiseks Pärnu maakonna planeeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi. 

 

I. FAKTILISED ASJAOLUD 
 

Maakonnaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 

337 „Maakonnaplaneeringute algatamine“, millega on kinnitatud ka lähteseisukohad 

maakonnaplaneeringute koostamiseks. Maakonnaplaneeringu KSH algatati Pärnu 

maavanema 29.07.2013 otsusega nr 399. 

 

Keskkonnaamet on antud teemaplaneeringu KSH järelevalvaja KeHJS § 38 lõike 1 alusel. 

KeHJS § 38 lõike 2 punktide 1, 2 ja 5 järgi on järelevalvaja ülesanne KSH programmi 

õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ja programmi heakskiitmine, KSH 

menetluse õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ja eksperdi õigusaktide nõuetele 

vastavuse hindamine.  

 

II. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED 
 

KeHJS § 38 lõike 2 kohaselt on KSH järelevalvaja ülesanne kontrollida KSH menetluse 

õigusaktide nõuetele vastavust, hinnata eksperdi vastavust KeHJS § 34 lõikes 3 toodud 

nõuetele, kontrollida keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi õigusaktide 

nõuetele vastavust ja programm heaks kiita. 

 

2.1. KSH programmi menetluse vastavus kehtestatud nõuetele 
 

Vastavalt KeHJS § 36 lõikele 3 tuleb KSH programmi koostamisel strateegilise 

planeerimisdokumendi koostamise korraldaja küsima programmi sisu osas seisukohta 

KeHJS § 33 lõikes 6 sätestatud asutuselt ehk siis Keskkonnaametilt ja kõigilt teistelt 

asutustelt, keda strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev 

keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab.  
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KSH programmi eelnõu sisu osas küsiti seisukohti ministeeriumidelt, ametitelt ja teistelt 

riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, ettevõtetelt ja organisatsioonidelt (huvitatud 

isikute-asutuste nimekiri on esitatud KSH programmi ptk-s 3, tabelis 1.).  

 

Oma arvamuse KSH programmi eelnõu kohta saatsid 28 erinevat asutust (seisukohti 

avaldanud asutuste nimekiri on KSH programmi ptk-s 6). KSH ekspertgrupp on vastanud 

KSH programmile kohta esitatud ettepanekutele ja märkustele ning valdavalt 

seisukohtadega arvestanud. 

 

Maakonnaplaneeringu KSH programmi avalik väljapanek toimus 31.05.2014 kuni 

16.06.2014 (17 päeva). KSH programmiga oli võimalik tutvuda Pärnu Maavalitsustes ja 

maavalitsuse kodulehel. Avaliku väljapaneku perioodil esitas  kirjaliku arvamuse kodanik 

Ivari Mägi. Pärnu Maavalitsus on vastanud esitatud arvamusele. 

 

KSH programmi avalikustamisest on teavitatud Pärnu maavalitsuse kodulehel, väljaandes 

Ametlikud Teadaanded 04.06.2014),  maakondlikus väljaandes Pärnu Postimees 

(31.05.2014) ning kirjalikult asjast huvitatud menetlusosalistele. 

 

KSH programmi avalikud arutelud toimusid 17.06.2014 kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse 

saalis. Aruteludel registreeris end kokku 14 inimest. Avalikul arutelul tutvustati 

kavandatavat tegevust ning KSH programmi sisu. Arutelul esitatud küsimustele vastati 

kohapeal suuliselt.  

 

2.2. KSH programmi kvaliteedi kontroll ja KSH eksperdi vastavus nõuetele 
 

KSH programmi sisu määrab KeHJS § 36. KSH programm on koostatud vastavalt KeHJS 

§-le 36, kuid Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH 

programmi punkt vastab millisele KeHJS § 36 punktile. KSH programmis on esitatud 

KSH eesmärk, planeeritav tegevus, teave KSH sisu kohta, hindamismetoodika kirjeldus, 

läbiviidavate uuringute kirjeldus, KSH protsessi ja selle tulemuste avalikustamise ajakava 

koos TP ajakavaga ning KSH hindamise osapooled. Keskkonnaameti hinnangul vastab 

KSH programm KeHJS nõuetele ja on sisult piisav Pärnu maakonna planeeringu KSH 

läbiviimiseks. 

 

KSH programmi on koostanud  Kobras AS, juhteksperdiks on Urmas Uri, kes juhib KSH 

protsessi ja KSH ekspertrühma (7 liiget) tööd. KSH ekspertrühma juht vastab 

Keskkonnaameti hinnangul KeHJS § 34 lõikes 3 toodud nõuetele. 

 

III. OTSUSTUS 
 

KeHJS § 39 lõige 1 kohaselt esitatakse pärast keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi avalikku arutelu programm koos selle kohta esitatud ettepanekute, 

vastuväidete ja küsimustega, nende arvestamise selgituste, arvestamata jätmise 

põhjenduste ning programmi avaliku arutelu protokolliga keskkonnamõju strateegilise 

hindamise järelevalvajale heakskiitmiseks.  
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Keskkonnaamet on kontrollinud KSH programmi, menetluse ja KSH eksperdi vastavust 

nõuetele ja tuvastanud, et programmi menetlus, sh avalikustamine, KSH juhtekspert ja 

KSH programmi sisu vastavad  KeHJS sätestatud nõuetele.  

 

Tulenevalt eeltoodust, lähtudes KeHJS § 36, § 38 lõigetest 1 ja 2, § 39 lõikest 2 ning 
Keskkonnaameti peadirektori 08.05.2014 käskkirja nr 1-4.1/14/242 „Regioonide 
põhimääruste kinnitamine“ lisa 5 „Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 
põhimäärus“ p 2.1 ja p 3.5.8 kiidab Keskkonnaamet heaks Pärnu maakonna 
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi. 
 

 

Lugupidamisega 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Toomas Padjus 

Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist  

juhataja ülesannetes 

 

 

 

 

Toomas Kalda 447 7383 

Toomas.Kalda@keskkonnaamet.ee  
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Normal radon risk area. Soils with normal radioactivity. Small areas with low and high radon ground can occur.

Normaalse radooniriski ala, normaalse looduskiirgusega pinnased. Lokaalselt võib esineda körge 
ja madala radoonisisaldusega pinnaseid.

Low radon risk area. Soils, mainly sands and silts, with low radioactivity. Unusual with high radon levels in houses.

Madala radooniriski ala, madala looduskiirgusega pinnased (peamiselt liivad ja aleuriidid). Kõrge 
radooni tase majade siseõhus esineb harva.

Areas with local occurrences of high radon ground. Areas, dominated by till or glaciofluvial and glaciolacustrine sediments, 
with locally enhanced radioactivity. Areas where some houses may have high radon levels.

Alad, kus kohati võib esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid. Valdavalt moreen ja liustikuvee 
(jääjärvede ja glatsiofluviaalsed) setted. Kohati võib olla radoonisisaldus majade siseõhus kõrge.

High radon risk area. Areas where uranium-rich Dictyonema shale, Obolus sandstone, and phosphorite occur 
in soils and outcrops. High radon levels in houses are common.

Kõrge radooniriski alad, kus avanevad uraani rikkad Dictyonemakilt, fosforiit ja oobolusliivakivi ning pinnastes 
esineb rohkesti nende kivimite fragmente. Radoonisisaldus majade siseõhus on sageli kõrge. 

Karst. Karst areas are known as potential radon prone areas. If a building is situated on a karst cavity or a fracture, radon gas 
may be moved into the building by a pressure-driven air flow. Karst can also be found outside the marked areas.

Karst. Karstipiirkonnad on tuntud kui potentsiaalselt radooniohtlikud alad. Kui hoone asub karstitühiku või -lõhe 
kohal, võib radoon migreeruda nende kaudu rõhuerinevuste tõttu majade siseõhku. Karstinähtusi esineb ka 
väljaspool kontuuritud alasid.

Bedrock, mainly limestone, with no or only a thin soil cover. Normally a low radon risk area. Karst may occur
within the area.

Aluspõhja kivimid, enamasti lubjakivid, mis avanevad maapinnal või on kaetud õhukese 
pinnakattega. Peamiselt madala radoonisiriski alad.Võib esineda karsti. 

Clay. Areas with clayey sediments are generally classified as normal radon risk areas despite often higher radio-
activity. The low permeability of clays reduces the possibility of the radon gas to be transported into houses.
The classification is only valid as long as the clay is water-saturated.

Savi. Piirkondi, kus levivad savikad setted, loetakse enamasti normaalse radooniriski aladeks, ehkki pinnaste 
looduskiirgus on sageli kõrge. Savide halvad aeratsiooni-omadused raskendavad pinnasest migreeruva 
radooni jõudmist majade siseõhku. Klassifikatsioon kehtib vaid veeküllastunud savipinnaste puhul. 

Peatlands
Turbasood

Escarpment in bedrock
Astang aluspõhja kivimites

Outcrop area of Dictyonema shale
Dictyonemakilda avamus

Leppemärgid
Legend

The radon risk map has been produced in a cooperation project between Geological 
Survey of Estonia (EGK), Estonian Radiation Protection Centre (ERPC), Geological 
Survey of Sweden (SGU) and the Swedish Radiation Protection Authority and 
Department of International Development Cooperation (SSI/SIUS). The Estonian 
Environmental Fund (KIK) and the Swedish International Development Cooperation 
Agency (Sida) funded the project 2002–2004.

In the work participated from:
EGK: Valter Petersell, Krista Täht, Voldemar Möttus and Margit Enel
SSI/SIUS: Gustav Åkerblom 
SGU: Britt-Marie Ek
ERPC: Raivo Rajamäe, Lia Pahapill and Anne Rulkov

 Material used for the compilation: 
- Measurements of radon in soil air, and concentrations of uranium, thorium and 
potassium in soil, made within this project. 
- Soil information was gathered during fieldwork at the measuring points. 
- Soil and bedrock information was also used from available geological maps and 
geological reports. 
- Radon concentrations in houses in the western and northern part of Estonia. These 
were supplied by ERPC, that performed the measurements.

Gathered data has been compiled in MapInfo using the map of the Quaternary 
Deposits of Estonia in scale 1:400 000 as a basis. The map of the Quaternary 
Deposits of Estonia was transferred from MicroStation to MapInfo for this project. 

Eesti radooniriski kaart on koosatud Eesti Geoloogiakeskuse (EGK), 
Kiirguskeskuse (KK), Rootsi Geoloogiateenistuse (SGU) ja Rootsi 
Kiirguskaitse Instituudi rahvusvahelise arengu koostöö osakonna 
(SSI/SIUS) koostööna. Projekti rahastasid aastatel 2002–2004 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Rootsi Rahvusvahelise 
Koostöö Agentuur (Sida).

Osalejad: 
EGK: Valter Petersell, Krista Täht, Voldemar Mõttus ja Margit Enel
SSI/SIUS: Gustav Åkerblom
SGU: Britt-Marie Ek
KK: Raivo Rajamäe, Lia Pahapill ja Anne Rulkov

Kaardi koostamisel kasutati:
- Käesoleva projekti raames pinnaseõhus mõõdetud Rn ning pinnases 
mõõdetud U, Th ja K sisalduse andmeid;
- Välitööde käigus vaatluspunktides pinnase kohta kogutud informatsiooni;
- Pinnase ja aluspõhjakivimite kohta saadi teavet ka geoloogilistelt 
kaartidelt ning geoloogilistest aruannetest;
- KKRn sisalduse mõõtmisi hoonete siseõhus Lääne- ja Põhja-Eestis. 

Radooniriski kaart koostati kogutud andmete põhjal SGUs MapInfo 
programmi abil. Alusena kasutati Eesti Kvaternaarisetete kaarti mõõtkavas 
1:400 000, mis käesoleva projekti jaoks viidi MicroStationist üle MapInfosse

Sveriges geologiska undersökning
Geological Survey of Sweden
Box 670
SE-751 28 Uppsala
Sweden
Phone +46 18 17 90 00
Fax: +46 18 17 92 10
E-mail: sgu@sgu.se
URL: http://www.sgu.se 
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Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 29.08.2016 13:25
Parandaja: Marika Klausson (Pärnu Maavalitsus).
Parandamise põhjus: Muudetud sõnastuse järjekorda.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu teade

Avaldamise algus: 29.08.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu

Pärnu Maavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 ja § 37 lõike 1 alusel.

Pärnu Maavalitsus teatab Pärnu maakonna planeeringu ja selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.

Pärnu maakonna planeering võeti vastu Pärnu maavanema 24.08.2016 korraldusega nr
1-1/16/809 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruandega.
Planeeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu vajaduste väljendamine
arvestades piirkondlikke eripärasid. Tegemist on uue, kogu Pärnu maakonda haarava
maakonnaplaneeringuga, mis on loogiliseks jätkuks 1998.a kehtestatud
maakonnaplaneeringule ja selle teemaplaneeringutele. Planeeringu koostamisel on
lähtutud üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ ja Pärnumaa arengustrateegiast
2030+. Arvestatud on riigi tasandi strateegiliste dokumentide ja riskianalüüside,
kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega
Olulisemad teemad, mida planeeringus on käsitletud - asustuse paiknemine, teenuste
kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna
väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur
tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel,
sadamatel ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal. Teemade kaupa on seatud
tingimused maakonna ja erinevate piirkondade ruumiliseks planeerimiseks ja
arendustegevuste kavandamiseks. Planeeringust peab lähtuma kohalike
omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. 

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada
keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada
kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja
hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaal-
majanduslikule keskkonnale ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise
meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Piiriülest keskkonnamõju
planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne. 

Planeering on koostatud koostöös maakonna kohalike omavalitsustega,
naabermaavalitsustega, ministeeriumide ja riigiametitega ning teiste asjaomaste
asutustega ja huvitatud osapooltega. 

Pärnu maakonna planeering koosneb seletuskirjast ja neljast joonisest:
strateegiaplaan, looduskeskkond, tehniline taristu, asustus. 
Pärnu maakonna planeeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 6. september kuni 5. oktoober 2016. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014032?leiaKehtiv#para41


Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on  Vabariigi Valitsus
Koostamise korraldaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu),
kontaktisik Raine Viitas, tel 4479762, e-post: raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee
Koostaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Raine
Viitas, tel 4479762, e-post: raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee
Kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Raine
Viitas, tel 4479762, e-post: raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee

Strateegilise planeerimisdokumendi eelnõuga ja KSH aruandega on võimalik eelnevalt
tutvuda Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/. Avaliku
väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti
Pärnu maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu).Planeeringu
KSH ekspert on Kobras AS (Riia 35, Tartu, 50410), kontaktisik ekspert Gerli Kull,
gerli@kobras.ee.

KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kogu avaliku
väljapaneku kestel (kuni 5.10.2016) on aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2,
80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: info@parnu.maavalitsus.ee.

KSH aruande avalik arutelu toimub 25. oktoobril 2016 algusega kell 13.00 Pärnu
Maavalitsuse 2. korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu).

Pärnu Maavalitsus
Pärnu, PÄRNUMAA, Akadeemia 2
Telefon: 4479762
E-post: INFO@PARNU.MAAVALITSUS.EE

Teadaande number 996744

http://parnu.maavalitsus.ee/
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LISA 5. AVALIKUSTAMISE AJAL LAEKUNUD ETTEPANEKUD JA NENDELE 

VASTUSED 

  



Mustamäe tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 / maaamet@maaamet.ee / www.maaamet.ee 

Registrikood 70003098 

 

Pärnu maakonnaplaneeringu 

avalikustamine 

Austatud härra maavanem 
 
Teavitasite Maa-ametit ja Keskkonnaministeeriumit 29.08.2016 kirjaga nr 12-3/16/2144-1 Pärnu 
maakonnaplaneeringu vastuvõtmisest Pärnu maavanema 24.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/809 
ja avalikule väljapanekule suunamisest koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 
aruandega. Keskkonnaministeerium edastas kirja menetlemiseks Maa-ametile. 
 
Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. Pärnu 
maavanem  algatas  29. juuli 2013 korraldusega nr 399 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise. Maakonnaplaneeringu eesmärk on tasakaalustada majandusliku, 
sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna kasutamise viise, kavandada kestlikku arengut ning 
parandada inimeste elamistingimusi. Varasemalt on Maa-amet andnud oma tingimusliku 
kooskõlastuse Pärnu maakonnaplaneeringule 16.05.2016 kirjaga nr 6-3/16/9480. Maa-amet, 
tutvunud seisuga 31.08.2016 Pärnu Maavalitsuse veebilehel 
http://parnu.maavalitsus.ee/koostatav-parnu-maakonna-planeering kättesaadaval olnud 
planeeringu dokumentidega, märgib järgmist. 
 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (edaspidi EhSRS) § 1 lõike 1 
kohaselt menetletakse enne EhSRS jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni 
kehtinud planeerimisseaduses (edaspidi PlanS) sätestatud nõuetest.  
 
PlanS § 17 lõike 2 punkti 3 kohaselt kooskõlastab planeeringu koostamist korraldav kohalik 
omavalitsus maakonnaplaneeringu enne selle PlanS § 18 kohast vastuvõtmist asjaomase 
riigiasutusega kui planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla 
või selle osa. Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 63 lõike 4 kohaselt, kui planeeritaval maa-
alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa, kooskõlastatakse 
maakonnaplaneering planeerimisseaduses sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või 
keskkonnaministri volitatud isikuga.  
 
Palume arvestada MaaPS § 62 sätetega, mille kohaselt tuleb maapõue seisundit ja kasutamist 
mõjutava tegevuse korraldamisel tagada keskkonnaregistris arvele võetud maavara 
kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs maavaravarule. Nimetatud seaduse § 62 lõike 3 
järgi võib Keskkonnaministeerium maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat püsiva 
iseloomuga tegevust lubada üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru 
kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu osas olemasolevat olukorda. 
 
Järgnevalt anname oma seisukoha Pärnu maakonnaplaneeringule lähtuvalt asjaolust, et Pärnu 
maakonna territooriumile jääb 79 keskkonnaregistri maardlate nimistus arvel olevat maardlat ja 

   

Kalev Kaljuste  

Pärnu Maavalitsus 

info@parnu.maavalitsus.ee 
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53 maavara kaevandamise luba.  
 

1. Jooniselt Tehniline taristu puudub Kivimäe kruusamaardla (registrikaart nr 940). 
Maardlate piirid ei vasta registris olevatele Soomra kruusamaardlal (registrikaart nr 762) 
ja Arumetsa savimaardlal (registrikaart nr 67). Palume jätkuvalt vastavalt Maa-ameti 
16.05.2016 kirjas nr 6-3/16/9480 toodule lõpliku planeeringulahenduse valmimisel 
täpsustada maardlate andmeid joonisel Tehniline taristu. Palume lähtuda Maa-ameti poolt 
06.06.2016 aadressile raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee saadetud Pärnu maakonna 
maardlate ruumikujudest. 
 

2. Kuiaru uuringuruumi varu on kinnitatud käskkirjaga 16.05.2016 nr 1-2/16/453, Maa-
ameti eelmise kirja saatmise ajal maikuus Kuiaru maardlat veel registris ei olnud, kuid 
06.06.2016 edastatud ruumikujude hulgas oli, sest käskkirja kohaselt oli vahepeal 
maardla registrisse kantud. Kuiaru maardla on kujutatud joonisel Tehniline taristu.  
Palume seletuskirja ja jooniste ühtlustamise eesmärgil seletuskirja peatükis  3.2.2. 
Maavarad  ja KSH aruande eelnõu peatükis 6.7 Maardlad ja maavarad vastavasisulisi 
lõike täpsustada järgmiselt (tsiteerin): „Seisuga juuni 2016 on Pärnu maakonnas 79 
maardlat: 7 dolokivimaardlat, 2 savimaardlat, 1 järvemudamaardla (Ermistu), 19 
kruusamaardlat, 18 liivamaardlat ja 32 turbamaardlat“.  
 

3. Samuti palume peatükis 3.2.2. Maavarad vastavasisulises lõigus täpsustada  
kaevandamislubade arvu. Seisuga juuni 2016 on Pärnu maakonnas 53 maavara 
kaevandamise luba. Maakonnas on kasutusel 6 dolokivikarjääri, üks savikarjäär, 29 
kruusa-  ja liivakarjääri ja 17 turbatootmisala.   

 
4. KSH aruande eelnõu joonisele Joonis 20: Pärnumaa maardlad ja kaitsealad, seisuga 

06.06.2016 on korrektselt kantud Maa-ameti poolt 06.06.2016 aadressile 
raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee saadetud maardlate ruumikujud. Palume ka KSH 
aruande eelnõu joonisele Joonis 21. Pärnu maakonna maardlate kategooriad märkida 
Kamali liivamaardla põhjapoolne lahustükk (registrikaart nr 81), Kobra dolokivimaardla 
(registrikaart nr 942), Tammistu kruusamaardla (registrikaart nr 941), Mäliküla 
liivamaardla (registrikaart nr 936), Kivimäe kruusamaardla (registrikaart nr 940), Pitsalu 
liivamaardla läänepoolne lahustükk (registrikaart nr 920), Aluste kruusamaardla 
(registrikaart nr 937) ning Kuiaru kruusamaardla (registrikaart nr 943).  

 
5. Palume jätkuvalt kaaluda võimalust maardlate erinevate kategooriate märkimisel 

kasutada selgemalt eristuvaid tingmärke. 
 
Palume täpsustada Pärnu maakonnaplaneeringus maardlate andmed registriandmetega kooskõlas 
olevaks ja ühtlustada andmed planeeringu seletuskirja ja jooniste vahel. Palume hoida Maa-
ametit kursis planeeringu edasise menetlemisega, sh edastada Maa-ametile teadmiseks 
täpsustatud planeeringumaterjalid.  
 
Palume võimalusel edastada maakonnaplaneeringu kehtestamise otsus digitaalsel kujul ning 
kehtestatud maakonnaplaneeringu joonised ja seletuskiri .pdf, cad või .jpg vormingus järgnevale 
e-kirja aadressile: maaamet@maaamet.ee.  
 
Lugupidamisega 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tambet Tiits 
peadirektor 

 

 

Teadmiseks: Keskkonnaministeerium- keskkonnaministeerium@envir.ee 

Mare Laan 
6650639 mare.laan@maaamet.ee 
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Gerli Kull

Saatja: Toomas Maarand <suurtom3009@gmail.com>

Saatmisaeg: 5. oktoober 2016. a. 10:43

Adressaat: Pärnu Maavalitsuse üldmeil

Teema: Maakonna planeeringust

Tere! 

  

Lugedes maakonna planeeringut, ei ole seal üldse kajastatud olukorda, mis tekib valdade liitumise järel. Konkreetselt 
pean silmas Koonga valda. Väga tõenäoline on ju nelja valla liitumine (Koonga, Varbla, Hanila ja Lihula). Praeguse 
arusaamise järgi hakkab uus omavalitsus kuuluma Pärnumaa koosseisu, keskusega Lihulas. Aga sellist arengut ei 
loe kusagilt välja! 

Teine küsimus on kruusateede viimine mustkatte alla. 

Pean silmas järgmisi maanteesid:  Tee nr 19204 Mihkli – Oidrema (Mihkli ja Tarva vaheline lõik) ning tee nr 19205 
Mihkli – Tammaru. Suvisel ajal on nendel teedel liiklussagedus oluliselt kasvanud (seda peale P.Jaagupi - Kalli 
maantee mustkatte alla saamist). 

Lihula suunaline tee on vajalik ka ühenduse pidamiseks tulevase valla keskusega, mis saab olema Lihulas. 

Mihkli on Eestis ainuke endine vana kihelkonnakeskus, kuhu ei pääse mööda kõvakattelist teed mööda. Mihklis on 
mandri Eesti üks vanemaid kirikuid. Mihklis on kihelkonna vana kalmistu, kus kevadest sügiseni käib väga palju 
rahvast oma esivanemate haudasid korrastamas. Mihklis toimub suvine Mihkli laat, kus külastajate hinnanguline arv 
on mõnel aastal olnud peaaegu 10 000 inimest. Autosid on kahe ööpäeva jooksul  sellele üritusele Mihklisse tulnud 
üle 4000. 

Mihklisse tullakse kõiki maanteesid mööda, mitte ainult mööda Vanamõisa - Koonga – Ahaste maanteed mööda. 

  

Lugupidamisega 

Toomas Maarand 

Mihkli küla, Koonga vald 

564 0300 
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Vastulaused  

 

LK 11: „Arvestama peab asjaoluga, et lisaks intensiivsele väljarändele siseneb tööturule lähemate 

aastakümnete jooksul vähem inimesi kui sealt lahkub. Lisaks majanduslikele probleemidele tõstab see 

fakt teravalt esile sotsiaalvaldkonna küsimused, avaliku sektori toimimise võimalused ja kriitiliseks 

teemaks tõuseb sotsiaalse infrastruktuuri ülalpidamise võimalikkus ning vajadus. Seega – toime tuleb 

tulla kestva kahanemise tingimustes ja sellises olukorras ei ole varem oldud. Edaspidi tuleks 

keskenduda nn kahanevale planeerimisele ja mõistliku kohanemise paradigmale.“ 

VASTULAUSE: Eemaldada kogu nutulaul igalt poolt planeeringust mis puudutab kahanemist. 

Kahanemine ei ole paratamatus, vaid praeguste tendentside pikendamise tulemus. Kui praegused 

tendentsid betooni valada ja hakata kõrgemal asetsevate dokumentidega „kestlikult kahanema“, siis 

võib täiesti kindel olla, et mingit kasvule pöördumist ei ole.   

Kahanemine on kogu praeguse avaliku sektori kollektiivselt halva töö tulemus ja esimene eeldus 

kasvu saamiseks on kogu senine seltskond välja vahetada. Kasvu on kõige rohkem löönud lõputu ja 

faktiliselt vale jutt, et Pärnu on turismilinn ja tööstust ei vaja ning Muinsuskaitse arulage eelistamine 

muudele kaalutlustele. Kuna mitte keegi pole soovinud äriklastreid, tööstus-ökosüsteeme jm 

ettevõtlusele vajalikke tugisüsteeme luua, siis ongi täiesti selge, et ettevõtlus ei voha. Miks peakski 

ettevõtja tulema ja looma ise selle struktuuri mis on avaliku sektori ülesanne? Kui MK keelab hoonete 

laiendamise ja viitab  „ajalooliselt kujunenud struktuurile ja hoonestuslaadile“, siis miks me 

imestame, et populatsioon ei kasva ja äri ei teki? Loomulikult ei ole võimalik inimestel sigida kui nad 

ei saa isegi ühe toa võrra oma maja laiendada, et pere laienemisele võimalus anda. Loomulikult 

kolivad inimesed minema ja jätavad lapsed sünnitamata!  

Kriitiliseks teemaks ei saa mitte sotsiaalse taristu ülevalpidamine, vaid äriinkubaatorite jm 

rajamine!  

Keskenduda ei tule mitte kahanevale planeerimisele, vaid investeerivale planeerimisele, st 

investeeringute meelitamisele ja nende kiirele ära menetlemisele!  

 

 

LK 12: „Pärnu linna kui regioonikeskust on vaja tugevdada riigireformi käigus: kaasata maksimaalselt 

kohalikke kogukondi kohalike otsuste tegemisse, kaasajastada avalikku ruumi ja tuua Pärnu 

maakonda riigiasutusi (nt EAS-i turismiarenduskeskus jne).“ 

VASTULAUSE: Kas te olete lollid või?  

Pärnu linna kui regioonikeskust ei tugevda ei kohalike kogukondade kasamine „otuste“ tegemisse, 

ega avaliku ruumi kaasajastamine!  
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Kohalikud kogukonnad on laias ulatuses olnud, on ja jäävad alati täiesti ebakompetentseteks, täiesti 

võimetuteks, täiesti mandaadi ja vastustuseta udukeste jutu- ja nutuklubiks. Kui oleks nii, et kohalike 

kaasamine toob kaasa mingi ulme arengu, siis oleks kõik maailma linnad ammu ainult 

külakoosolekuid pidanud. Tegelikult on just vastupidine linnade arengul määrav. Oluline  on 

tööjaotuse tekkimine ja ülispetsiifiline spetsialiseerumine (division of labour) mille käigus 

omandataks ekonkureerivatest piirkondadest kardinaalselt kvaliteetsem oskusteave kõigis olulistes 

valdkondades. Omandatud oskusteave võimendatakse läbi kapitali oskusliku kasutamise finantsiliseks 

kasuks mille jaotamine omakorda konverteeritakse sotsiaalseks heaoluks. „Kohalike kaasamine“ on 

protsessi vastupidine tulemus, kus lollus ja ebakompetentsus saab üha tugevamalt sõnaõigust. Lollis 

keskkonnas viibimine aga tõukab minema ambitsioonikad, ettevõtlikud, võimekad, arukad jne. Kõik 

noored räägivad, et linnas peaks olema rohkem „kultuuri“. Vihje sellele, et suur osa alles jäänud 

seltskonnast on niivõrd loll, et nendega pole üldse mõtet rääkidagi.  

Linnaruumi kaasajastamine on täiesti kasutu tegevus kuna ükskõik mis platsi või tänava 

ümberdisainimine ei oma mingit sisulist mõju linna arengule. Kui ei lisandu reaalselt uusi töökohtasid, 

siis pole mõtet raha kulutada. Ja on selge, et ei lisandu, sest MK seisab aktiivselt ja intensiivselt selle 

vastu!  

Pärnut kui regioonikeskust tugevdab aktiivne ja intensiivne majandusprotsesside tekitamisele ja 

investeerimisele suunatud avaliku sektori tegutsemine. Investeerimine eeldab millegi ehitamist ja 

uute teenuste pakkumist. Järelikult tuleb planeerida uusi objekte, City, bürooruume, avalikke objekte 

mis on suure tõmbejõu ja majandusmõjuga. Kuna enamus asju mis linna atraktiivsust tõstab, on teise 

konfiguratsiooniga kui olemasolevad muinsuskaitse eritingimused ette näevad, siis tuleb need 

asetada mõnda selllisesse kohta kus MK piiranguid pole. See aga eeldab volikogu aktiivset tööd ja 

mõtte-erksust, sest senini on kasutusel täiesti rumal poliitika „tugevdame kesklinna – muud linna 

tapame selle nimel!“ See ongi kogu linna arengu ummikusse ajanud. Täiendavalt on vaja riigi asutuste 

peakontoreid ja eksportival tootearendusel põhinevate eraettevõtete laiendamist. Ekspordil põhinev 

tootearendus saab tekkida ainult siis kui kolledź, kutsekool, huvikoolid jm osapooled aitavad ette 

toota kaadrit kes suudab ja tahab tehnoloogiat kasutada.  

 

LK 12: „Pärnumaa on tasakaalustatult arenev maakond, mis loob võimalused väärikaks 

euroopalikuks eluks maakonna igas paigas. Tasakaalus asustussüsteem koos Suur-Pärnu 

jätkusuutliku ruumimustriga (asustus ja töökohad, transpordikoridorid, roheline võrgustik, 

väärtuslikud maastikud, vaba aja veetmise paigad) kindlustab elanikele looduslähedase, 

lastesõbraliku ja kvaliteetse elukeskkonna, põhiteenuste ja ühistranspordi kättesaadavuse võimalikult 

kodu lähedal. Olulisel kohal on maakondliku keskustevõrgu tugevdamine, et tasakaalustada Suur-

Pärnu kiiret arengut, ometi seda kahjustamata. Tagatud on maa-asustuse elujõulisus. 

Maakonnakeskus Pärnu on Eesti suvepealinn – atraktiivne rahvusvaheliselt aastaringselt 

tunnustatud Eesti visiitkaart ̶ omanäoline, miljööväärtuslik ja logistiliselt hästi kättesaadav ning 

maakonnaga sidus.“ 

VASTULAUSE: Täis udu, mis mõjub kasvule negatiivselt.  

Väärikas Euroopalik elu – igaüks peab ise välja mõtlema millist elu ta soovib. Avalik sektor ei hakka 

ette määrama milline peab elu olema. PS preambula määrab ära selle mis on Eesti eesmärk: tagada 
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Eesti keele, kultuuri ja rahva säilimine läbi aegade. Mitte mingit Euroopa elu ei saa eesmärgiks seada, 

sest eesmärk on tekitada Eesti elu.  

Keskulinna edu „tasakaalustamine“ tähendab ainult keskulinna arengukiiruse aeglustumist. Probleem 

pole mitte keskuslinna edus, vaid muude piirkondade edu puuduses. Edu puudub sellepärast, et 

kohalikud ei taha näha enda lähedal uusi hooneid elamispinaks, uusi tootmishooneid ettevõtetele, 

uusi hotelle turismiks jpm. Samuti ei soovi kohalikud olla ettevõtlikud ja osalised arenguprotsessides. 

Edu sõltub ettevõtlikkusel ja investeerimisel, mitte vingumises. Tuleb leida üles need produktiivsed 

protsessid milleks pole olnud võimekust investeerida ja protsessid läbi investeerimisaktiivsus käima 

tõmmata. Samuti tuleb lähiasuladi nagu Sindi, Paikuse, Audru, Sauga sundida muutuma Pärnu 

linnaosaks. Linnaosa = tiheasustus, teenuste ja ärifunktsiooniga, urbaanne, linlik ruumikasutus. Kui 

lähikeskused ei soovi linnaosadeks saada, siis nad ainult nõrgestavad keskuslinna oma vegeteerimise 

ja arengupeetusega.  

Kes on see inimene või institutsioon mis tagab maa-asulate elujõulisuse? Mitte keegi ei saa seda 

tagada kui inimesed maal ei tegele maa-, metsa-, kala-, maavarade-, tootmise- või turismi M-A-J-A-N-

D-A-M-I-S-E-G-A-!-! Kõiki maal asuvaid ressursse tuleb majandada ja saadud hüve kaubelda neile kes 

soovivad vastavat kaupa osta.  

Kas te olete lollid või? Kui Pärnu on suvepealinn, siis kuidas ta saab olla aastaringselt tunnustatud 

Eesti visiitkaart? See on üks peamisi probleeme, et jutustatakse suvepealinnaks olemisest. Kõik kes 

kuulevad „suvepealinn“, need teavad koheselt, et tegemist on hooajalise nähtusega ja see ongi kogu 

linna arengupotentsiaali ära halvanud. Kõik kapitali omanikud ja investorid käivad linnast suure 

kaarega mööda, sest kõik teavad, et ei ole mõtet panna raha kohta kus elu käib 3 kuud aastas, kus 

Muinsuskaitse ja planeerimisudud ei suuda menetleda, kus kohalik avalik haldus tapab tööstust, kus 

ühtegi head äriökosüsteemi algatust ei ole ega teki.  

Omanäoline, miljööväärtuslik on perfektselt valitud omadussõnad kõigi mõtlevate inimeste huvi 

kaotamiseks. Mitte keegi ei soovi kinni maksta MK välimuuseumi rajamist, sest seda ei suuda keegi 

monetiseerida! Küll aga on investord nõus palka arhitekte kes loovad arhitektuuripärleid, sest hea 

arhitektuur on ise-enesest juba tõmbefaktor.  

 

LK 13: „Pärnumaa arengut kandvad väärtused“ 

VASTULAUSE: Täielikult kaotada kõik omadus-sõnadel põhinevad elu korraldamise põhimõtted. 

Avalik sektor ei saa olla terrorireźiim mis määrab ära kuidas inimesed peavad elama ja kuidas oma elu 

korraldama.  

Põhiseaduses on määratud inimeste põhivabadused ja need annavad inimesele  laiaulatusliku õiguse 

ja võimaluse enda realiseerimiseks ükskõik mis moel (kui see ei sega teisi). Mitte mingit vabandust ei 

saa olla, et dokument oli avalikul väljapanekul ja on „läbi räägitud“. Dokumendile tuleb nii vähe 

vastulauseid ja see on koostatud avalikus sektori udude poolt, et see ei kvalifitseeru Põhiseaduslike 

õiguste süstemaatiliseks ja suureks riiveks!  

Kui te aru ei saa kuidas majandus ja ühiskond kasvule pöörata, siis pole vaja välja mõelda mingeid 

kahjuliku mõjuga institutsioone kuidas ühiskond peaks toimima ja millest lähtuma!  
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On valminud palju uuringuid selle kohta kuidas regioonid kasvavad ja milline peaks olema miljöö e. 

immateriaalne kapital regioonis, et see soodustaks kasvu. Kohe kindlasti ei ole kasvuks ja arenguks 

vaja neid mõrksõnasid mis on praegu kirja saanud.  

 

https://cybergeo.revues.org/349 Innovative Milieu and regional Development 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1435-5597.1995.tb00644.x/abstract THE CONCEPT OF 

INNOVATIVE MILIEU AND ITS RELEVANCE FOR PUBLIC POLICIES IN EUROPEAN LAGGING REGIONS 

http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4614-3858-8_286 Innovative Milieu 

as a Driving Force of Innovative Entrepreneurship  

http://www.cjrs-rcsr.org/archives/15-2/INTRODUCTION.pdf Innovative Milieus and Regional 

Development 

http://lid01.econ.unipr.it/DOCENTI/ARRIGHETTI/docs/files/Fromhold%20Eisebith%20%202004.pdf 

Innovative Milieu and Social Capital—Complementary or Redundant Concepts of Collaboration-based 

Regional Development? 

http://sites.uclouvain.be/econ/DP/REL/1998017.pdf From the Industrial district to innovative milieu: 

Contribution to an analysis of territorialised productive organisations  

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:858709/FULLTEXT02.pdf Innovative Milieu, theoretical 

approach and policy concept – A comparative study surrounding the use of the European Regional 

Development Fund in Sweden. 

https://www.researchgate.net/publication/229798706_The_Concept_of_Innovative_Milieu_and_Its

_Relevance_for_Public_Policies_in_European_Lagging_Regions The Concept of Innovative Milieu and 

Its Relevance for Public Policies in European Lagging Regions 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08985629500000010?journalCode=tepn20 Territorial 

dynamic, innovative milieus and regional policy 

jne jne jne 

Ainuüksi põgusal vaatlusel on täiesti selge, et innovatiivse ja arengule suunatud miljöö kujundamisel 

on vaja palju muid komponente ja täiesti teisi asju.  

Pärnule sobiva innovatiivse miljöö kujundamine tuleb välja selgitada süstemaatiliste uuringute ja 

mõttetööga, kaasata regionaalne kolledź. Mitte mingeid põhiväärtusi panna planeeringusse, sest 

see välistab muude põhimõtete kasutamise või on lihtsalt negatiivse mõjuga.  

 

LK 16: „Asustuse arengu suunamisel on aluseks tugev keskusasulate võrgustik. Planeeringuga 

määratletakse erinevate tasandite keskused ja tuuakse välja soovitused nendes keskustes 

osutatavatele teenustele. Toetatakse Pärnu linna arendamist tugeva maakondliku ja toimepiirkonna 

https://cybergeo.revues.org/349
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1435-5597.1995.tb00644.x/abstract
http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4614-3858-8_286
http://www.cjrs-rcsr.org/archives/15-2/INTRODUCTION.pdf
http://lid01.econ.unipr.it/DOCENTI/ARRIGHETTI/docs/files/Fromhold%20Eisebith%20%202004.pdf
http://sites.uclouvain.be/econ/DP/REL/1998017.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:858709/FULLTEXT02.pdf
https://www.researchgate.net/publication/229798706_The_Concept_of_Innovative_Milieu_and_Its_Relevance_for_Public_Policies_in_European_Lagging_Regions
https://www.researchgate.net/publication/229798706_The_Concept_of_Innovative_Milieu_and_Its_Relevance_for_Public_Policies_in_European_Lagging_Regions
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08985629500000010?journalCode=tepn20
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keskusena. Järgitakse linnalise asustusega asulate tihendamise põhimõtet ja välditakse uute 

arendusalade rajamist. Toetatakse olemasoleva hajaasustuse struktuuri säilimist.“ 

VASTULAUSE: Keskuste tihenemine eeldab ka hoonestuslaadi muutust. Pärnu laiaulatuslikult 

kasutuses hoonestus stiilis 1korrus + katusekorrus peab muutuma linlikumaks ja urbaansemaks. 

Minimaalselt stiilis 2 korrust + katusekorrus või veelgi tihedamaks.  

 

Joonis 1. Anne 37, Tartu hoonestus. http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee/muugile-on-tulnud-uued-34-toalised-
korterid-anneli-2672783.html  

3-4 korruseliste plokkidena hoonestatud hoonestuse näitena Tallinnas Telliskivi loomelinnaku ümber 

toimuv. Nn „Tallinna maja“ http://longread.delfi.ee/forte/tallinna-maja?id=75652667  

Tallinna rahva-arv on läbivalt üle 5000 linna lõikes. Kaasa arvatud aedlinliku miljööga Põhja-Tallinnas. 

Järelikult ei saa tihendamine olla argumendiks, et kaob eripära ja miljöö. Ristiku tn ümbruses on 1km2 

asustustihedus ca 7000 in/km2.  

Pärnu asustus tihedus ulatub üle 4000 in/km2 ainult Mai piirkonna ühes ruudus. Uus-Sauga ja 

Haapsalu mnt ümbruses 2500 in/km2, Lille tn ümbrus 3700 in/km2, Kesklinn 2800 in/km2, Riia mnt 

ümbrus 3900 in/km2. Lõputu hulk uuringuid kinnitab, et edu saadab linnasid kus on kõrge 

asutustihedus, sest see võimaldab sotsiaalset kontakti ja piisavat kriitilist massi äriteenuste ja 

majanduse tekkeks.  

https://www.stlouisfed.org/publications/bridges/fall-2013/increasing-density-a-smalltown-

approach-to-new-urbanism Increasing Density: A Small-Town Approach to New Urbanism  

OECD ja EL käsitlevad linnasid kui piirkondasid kus elab vähemalt 50 000 elanikku ja vähemalt 1500 

in/km2. On olemas ka metoodika kuidas urbaanset asulat määratleda.  1 

 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf  

http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee/muugile-on-tulnud-uued-34-toalised-korterid-anneli-2672783.html
http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee/muugile-on-tulnud-uued-34-toalised-korterid-anneli-2672783.html
http://longread.delfi.ee/forte/tallinna-maja?id=75652667
https://www.stlouisfed.org/publications/bridges/fall-2013/increasing-density-a-smalltown-approach-to-new-urbanism
https://www.stlouisfed.org/publications/bridges/fall-2013/increasing-density-a-smalltown-approach-to-new-urbanism
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf
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Joonis 2. Tallinna asustus tihedus. Ringiga tähistatud Põhja-Tallinna piirkond.  

 

Joonis 3. Pärnu asustus tihedus. 
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Tulevikus on linnadel EL poliitikas oluliselt määravam roll2. Mitte ei tegeleta riikide ja nende 

probleemidega, vaid linnade ja nende funktsionaalsete tagamaadega. Riikide SKP koosneb linnade 

individuaalsest panusest. Kui linnad on katki, siis on ka riigid katki.  

Praegu on toimunud laiaulatuslik valglinnastumine, kusjuures uued elamualad linnapiiri taga on 

valdavalt sellised kus elanikud on kolinud olemasolevatest keskustest ja teenustest eemale3. Ühtlasi 

sellega seoses on linna piiridest inimesed lahkunud ja on kolinud hõredalt maale. Kui taoline linnast 

lahkumine ja hõrendamine maal jätkub, siis ei ole võimalik ka urbaanse keskuse määramise 

metoodika põhjal Pärnu regioonil saada linnaliseks keskuseks, ehk vähemalt 50 000 inimesega ja 

1500 in/km2 keskuseks. Määrata ära urbaanne asula ja selle piirid. Seada selge kvantitatiivne 

kohustus tihendada iga km2 minimaalselt 1500 inimese peale, soovitavalt rohkem. Piirväärtuse 

võiks ja peakski tõstma kõrgemale, sest vastasel korral ei pruugi 1500 täis tulla. See aga tähendab, 

et Pärnu jääb tulevikus EL linnade poliitikatest, toetus-skeemidest ja abirahadest ilma kui ollakse 

hõre ja jätkub väljavalgumine!! 

Võtta kasutusele tüüpläbilõiked urbaanseks tiheduseks. Nt:  

 

Joonis 4. Linna tiheduse läbilõige
4
. 

Tüüp T4 vs T5 ei ole sisult väga erinev tänavapinnas vaadatuna, kuid T5 on oluliselt tihedam ja seega 

pikas perspektiivis linnale jätkusuutlikum kuna taristu mõttes on seda odavam pidada.  

                                                           
2
 https://www.government.nl/latest/news/2016/05/30/cities-get-more-influence-in-eu-policies  

3
 http://pol.parnumaa.ee/content/editor/files/P%C3%A4rnu%20TP_Valglinnastumise%20uuring_20112010.pdf  

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering (EU30501). Valglinnastumise uuring.  
4
 http://transect.org/transect.html  

https://www.government.nl/latest/news/2016/05/30/cities-get-more-influence-in-eu-policies
http://pol.parnumaa.ee/content/editor/files/P%C3%A4rnu%20TP_Valglinnastumise%20uuring_20112010.pdf
http://transect.org/transect.html
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Joonis 5. Linna tiheduse läbilõige
5
. 

                                                           
5
 http://www.dpz.com/Initiatives/Transect  

http://www.dpz.com/Initiatives/Transect
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LK 16: „Teenuste ja töökohtade kättesaadavuse säilimiseks tagatakse optimaalsed 

ühistranspordiliinid keskuste ja maapiirkondade ühendamisel, tolmuvabad teed vähemalt 

ühistranspordile. Keskusasulates ja nende ümbruses selgitatakse välja olulisemad liikumissuunad. 

Täiendatakse kergliiklusteede võrgustikku eelkõige linnalähivööndis. Soodustatakse 

raudteetranspordi kasutamist rongipeatuste juures vajaliku taristu (juurdepääsuteed, auto- ja 

jalgrattaparklad jne) väljaehitamisega ning bussiliiklusega sidumisega.“ 

VASTULAUSE: Ei ole võimalik ühistranspordi liiklust tihendada ja säilitada kui ei ole inimesi kes 

ühistranspordiga sõidab.  

Valglinnastumise uuring näitab, et enamus maakonnast on ühistranspordiga kätte saadav kui 

ühistranspordi korjealaks on 3 km suurune ala peatuse ümber. See on liiga suur piirkond. Tavaliselt 

peetakse peatuste mõjualaks heal juhulk 1,5...2 km suurust ala või 10...15 min jalgsikäigu pikkust.  

On oluline, et tihendatakse eelisjärjekorras ühistranspordipeatuste lähiala linnast väljuvate 

magistraalide ääres ja/või bussiliinide asukohas.  

Erik Vergel-Tovar on koostanud põhjaliku ja sisuka analüüsi „Examining the relationship between 

BRT ridership and the built environment in Latin America“6 ühistranspordisüsteemide peatuste 

võimest tekitada reisijate käivet ja mitte tekitada. On kindlad põhimõtted ja omadused mis tekitavad 

(nt tihendamine ühistranspordi peatuse suunas) ja kindlad faktorid mis ei tekita (nt laiaulatuslikud 

rohealad). Kasutada seda uuringut, et määrata kindlaks ühistranspordi peatuste lähiümbruse 

disaini ja tihendamise plaan. Koostada kõigi ühistranspordiliinide ja –peatuste süstemaatiline audit 

lähtuvalt Vergel-Tovari jt metoodikatest.  

Muud võimalust ühistranspordisüsteemi sõitjate saamiseks eriti pole. See tõmbab ka põllule 

laienenud hõreda asustuse uuesti kokku ja annab pendelrände võimaluse tsivilisatsiooni.  

                                                           
6
 http://leeschipper.embarq.org/the-scholarship/2014-scholars  

http://leeschipper.embarq.org/the-scholarship/2014-scholars
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Joonis 6. Valglinnastumise uuring. 
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LK 19: „Maakonna asustuse suunamisel lähtutakse põhimõtetest, et hajaasustuses säiliks 

hajastruktuur ning olemasolevates linnalise struktuuriga keskustes rakendatakse kompaktsuse 

printsiipi.“ 

VASTULAUSE: Kui maakondades sundsäilitada hajaasustus, siis tähendab see seda, et maal ei saagi 

elu kasvada. Isegi ei saa pered laieneda, sest siis kaoks haja-asustus.  

Selle asemel suunata haja-asustuses majad samuti kompaktsele arengutrajektoorile ja 

lubada/sundida hajakülade asemel tihedamate külatüüpide teket, nt sumbkülad, ridakülad, 

tänavkülad, tuumikküla7 8. Rida- ja tänavkülad on eriti oluline hoonestustüüp edasi arenemiseks, 

sest see võtab kasutusele olemasoleva taristu ja seega puudub vajadus uue taristu rajamiseks ja 

hooldamiseks. Sellega võimendatakse regionaalset potentsiaali arenguks, ilma suuri täiendavaid 

kulusid tegemata. Suunata areng EL rahadega välja ehitatud kommunikatsioonide lähedale.  

Sumbküla on peale kõige veel Lääne-Eesti spetsiifika ja sobib konteksti hästi. Leida võimalused 

sumbkülade tihendamiseks (eriti ümber ühistranspordi peatuse ja samuti olemasoleva taristu äärseks 

tihendamiseks, seeläbi sulatatakse kokku sumbküla ja rida/tänavküla tüüp).  

 

LK 20 – 22: „Pärnu maakonna keskuste määratlemisel on aluseks võetud Statistikaameti poolt 

koostatud raport, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike uuringute keskuse RAKE uuring ja Pärnu maakonna 

ruumilise arengu analüüs. Samuti võeti arvesse 1998. aastal kehtestatud maakonnaplaneeringu ja 

2008. aastal kehtestatud sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu koostamisel väljatöötatud ja 

määratud maakonna asustussüsteemi struktuuri. 

... 

Kolmandaks eripäraks on (sarnaselt nt Tartu maakonnale) dominantse mõjuga maakonnakeskuse 

olemasolu. Pärnu linna liigtugevus maakonna asustussüsteemi järgmise astme keskuste suhtes 

avaldub nii rahvastiku kui ka tagamaade suurustes, kus vahe maakondliku keskuse ja piirkondlike 

keskuste tagamaa elanike arvus on vähemalt paarkümmend korda. 

... 

Sarnaselt 1998. aastal kehtestatud maakonnaplaneeringuga ei ole piirkondlike keskustena käsitletud 

Pärnu linnastusse kuuluvaid suuremaid asulaid ̶ Audru ja Sauga alevikku, Paikuse alevit ja Sindi linna. 

Põhjusteks on toimepiirkonna keskuse ̶ Pärnu linna vahetu lähedus ning tagamaa väiksus. Kõiki neid 

keskuseid käsitletakse alljärgnevalt kohalike keskustena.“ 

VASTULAUSE: RAKE uuring teenuskohtade hierarhia osas sisaldab Pärnumaa kohta huvitavat infot 

(minu rõhutused):  

III tasandi teenuskeskused 
 

                                                           
7
 http://www.tlu.ee/~palang/2012/K%FClamaastikud2.pdf  

8
 https://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCla#Eesti_k.C3.BClat.C3.BC.C3.BCbid  

http://www.tlu.ee/~palang/2012/K%FClamaastikud2.pdf
https://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCla#Eesti_k.C3.BClat.C3.BC.C3.BCbid
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Pärnumaal on neli kriteeriumitele vastavat 3. tasandi teenuskeskust – lisaks Pärnu linnale, mis 4. 
tasandi keskusena täidab vajadusel ka kõigi madalamate tasemete keskuste rolli, ka Vändra, Kilingi-
Nõmme ja Paikuse (koos Sindiga). Paikusel ei ole linnalähedase paikkonnana vajalik 3. tasandi 
keskuse välja arendamine, piisab 2. tasandi keskusest kohalike põhiteenustega. 
 
Pärnu linna 3. tasandi teenuskeskuse teenuste rahuldava kättesaadavuse piirkonda (kuni 27 km, 45 
min ühistranspordiga) kuulub 21 paikkonda, Kilingi-Nõmmel 13 ja Vändral 11 paikkonda. Kilingi-
Nõmme 3. tasandi teenuspiirkonnas on (ühiselt Abjaga) ka Mõisaküla, Vändra piirkonnas Raplamaa 
Kullimaa paikkond.  
 
Maakondlike konsultatsioonide tulemusel ei määrata täiendava keskusena kriteeriumilähedase 
kliendibaasiga Pärnu-Jaagupit, ning Pärnu linnastusse kuuluvaid Audru, Paikuse ja Sindi asulaid. 
Maakondlikus lahenduses on sellele tasandile määratud aga kauguse argumendist lähtuvalt 
Tõstamaa ja Häädemeeste. Nende asulate teenuspiirkondade maksimaalne võimalik kliendibaas 
jääb üle kahe korra alla kliendibaasi kriteeriumile, samuti puudub alus eeldada olulist 
rahvastikukasvu ning seetõttu ei ole käesoleva metoodika alusel võimalik käsitleda neid 
potentsiaalsete 3. tasandi keskustena. 
 
Pärnu ja Vändra on kliendibaasile tuginedes võimelised jätkusuutlikult täitma 3. tasandi 
teenuskeskuste rolli – osutama elanikele kõiki kohalikke teenuseid, sealhulgas kvaliteetteenuseid, 
kuid Kilingi-Nõmme puhul võib rahvastikuprognoosile tuginedes ette näha raskusi.  
 
II tasandi teenuskeskused 
 
Pärnumaal on 12 kliendibaasi kriteeriumitele vastavat 2. tasandi teenuskeskust – lisaks 3. tasandi 
keskustele ka Audru, Häädemeeste, Paikuse, Pärnu-Jaagupi, Sauga, Sindi, Tammiste, Tori ja Uulu. 
Tammiste kui Pärnu linnastu osa teenuskeskusena põhiteenuste kättesaadavust elanikele olulisel 
määral ei suurenda, mistõttu on mõistlik käsitleda seda tasand madalama keskusena.  
 
Koondunud teenusvajaduse (Are) ja kauguse (Tõstamaa ja Tootsi) põhjendusel on asjakohane 
määrata Pärnumaal täiendavalt kolm 2. tasandi keskust. 
 
I tasandi teenuskeskused 
 
Lisaks määratud II-IV tasandi keskustele täidab 1. taseme teenuskeskuse kliendibaasi kriteeriumi 27 
Pärnumaa paikkonda või nende omavahel seotud väiksemat kooslust. Neist 1. tasandi keskusena on 
tulenevalt kaugusest kõrgema tasandi keskustest või olulisest koondunud teenusvajadusest 
tiheasustusaladel mõistlik määrata 6 keskust. 

 

Tekib küsimus, miks juba varasemalt on teatud potentsiaalikad keskused alandatud madalama 

tasandi keskusteks. Kes on need inimesed kellega peetud „konsultatsioonid“ on kohalikud asulad 

määranud ebaambitsioonikale arengutrajektoorile? Nüüd kui on ühendomavalitsuse moodustamine, 

nõuavad aga kõik omale eluõigust ja teenuste laia hulka.  

Tuleb leida vastus küsimusele kas Audru, Paikuse, Sindi, Sauga, Are (ja Uulu) soovivad Pärnuga kokku 

kasvada ja moodustada ühise linna või ei. Kui soovivad, siis tuleb hakata neid keskusi vaatlema kui 

Pärnu linnaosasid ja forsseeriima nende kasvu. Kui kohalikel udukestel mitte mingit ambitsiooni 

kasvada pole, või oskust kasvada pole, või tahet kasvada pole, siis ei ole võimalik ka igale poole 

teenuseid külvata. Siis tulebki ühendada asulad tuumiklinnaga ühistranspordi kaudu ja niimoodi 
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tagada teenuste kättesaadavus. On katastrofaalselt mäda strateegiline otsus lükata mõni võimekas 

asula asustushierarhias tagaplaanile kuna lähedal juba on mõni asula. Kui kusagil lähedal on asula, siis 

asulad tuleb omavahel vastastikuses arengus kokku sulatada ühiselt toimivaks funktsionaalseks 

piirkonnaks.  

Tuleb leida vastus, miks varasemalt on teatud asulad hierarhias alla poole lükatud ja miks puudub 

asulatel arnemise ambitsioon ja oskus. Tuleb leida vastus küsimusele kas madalama hierarhia asulad 

soovivad arneda ja kas nad kavatsevad hakata arenema. Pärnu on oma rolli täitnud – 50 000 inimest 

linnaregioonis. Kõik ülejäänud „linnad“ ja vallad on oma arengus juba ammu kuhugi kännu taha kinni 

jäänud. Süstemaatilist arengupeetust ei saa keskuslinna lõputu finantsdoonorlusega ära petta, sest 

keskuslinna kannibalism tapab lõpuks kogu regiooni. Ainuke jätkusuutlik taktika on nõuda madalama 

hierahia tasemega asulatelt iseseisvalt kõrgema hierarhia tasemel arenemist ja siis saab koheselt ka 

teenuseid juurde. Ja kui on soov säilitada „miljööd“, „piirkondlikku eripära“, „iseolemist“ vmt 

idiootset ja asotsiaalset hälvet, siis tuleb leppida eluga kus teenuseid on vähe või on need 

primitiivsed või asuvad need ühsistranspordi kaugusel.  

Maakonnaplaneeringu eesmärk ei saa olla säilitada väikesi keskusi või ebaarenguid, vaid arenguid 

tekitada! Maakonnaplaneeringu eesmärk peab olema iga asustusüksuse tõstmine hierarhia 

tasandil järgmisele astmele. Taastada linnalähedaste keskuste kõrgem hierarhia tase ja hakata 

neist kujundama Pärnu linnaosasid. Audru ja Sindi saavad olla lähitagamaa (Tori, Tõstamaa jne) 

esmaseks keskuseks, see vähendab Pärnu kesklinna pendeldamise vajadust.  

Kuidas saab Audru, Sindi, Paikuse jne tähtsust ikka alahinnata kui linna ümber on toimunud suur 

valglinnastumine ja inimesi on veelgi rohkem nendes keskustes või lähialas kui RAKE uuringu ja eriti 

eelmise maakonnaplaneeringu aegu! On katastrofaalselt vale otsus jätta järjekordselt järgmiseks 

kahekümneks aastaks keskuste potentsiaal linnaregiooni dünaamika kujundamisel kasutamata. 

Lähikeskused Pärnu ääres peavad kujunema iseseisvateks linnaosadeks ja tänu sellele lükkama 

tagant Pärnu arengut, mitte istuma parasiitliku veskikivina Pärnu kaela peal.  

Määrata Audru, Sauga, Sindi ja Paikuse uue keskustüübina – linnastuv kujunev linnaosakeskus! 

Vastavalt tihendada urbaanseks asustus. Ja mitmekesistada funktsionaalselt teenuste, töökohtade 

ja ühistranspordi sagedase liikumisega. Pidada silmas 1500 in/km2 reeglit ja linnalise asula 

määramise metoodikat.  

 

LK 25: „Pärnumaa kandid ja nende tüübid on määratud maakonna teemaplaneeringuga „Maakonna 

sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015“.“ 

VASTULAUSE:  Kantide tüübid uuesti määrata! Sotsiaalse infrastruktuuri planeering on vähemalt 10 

aastat vana ja valglinnastumisega on toimunud kantide muutuseid.  

 

LK 27: „Linna toimepiirkonna lähivööndis arendamisel tuleb: 

  tõsta keskuste kompaktsust, vältida linna ja keskuste lähialadele uute kompaktsete 

hoonestusalade kavandamist; 
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 arendada uut ja täiendada olemasolevat kergliiklusteede võrgustikku ohutuks liiklemiseks 

ning alternatiiviks auto- ja ühistranspordi kasutamisele;“ 

VASTULAUSE: Pärnu linnaregioonis on toimunud valglinnastumine. Valdavalt on valgutud linnapiirist 

välja, kuid mitte olemasoleva keskuse lähedale. Tüüpiline asukoht on keskuse (nt Audru) ja linna 

vaheline vahevöönd.  

Linna laienemine vahevööndisse ei ole 100%-liselt halb praktika, sest see on andnud 

linnaregioonile ühe väga olulise ventiili sisemisete majandupingete maandamiseks. Nimelt on 

Pärnu atraktiivne kuurordipiirkond ja tänu sellele on kinnisvara hinnad tavaelanikule üsnagi kõrged.  

„“Kui vaadata muid uusi Pärnu kortermaju, asuvad need enamjaolt teisel pool jõge, kus ruutmeetri 

hind algab 1500–1600 eurost. Merele lähemal on maa kallim, vabu krunte vähem ja see ajab 

korterite hinna kõrgeks. Ülejõel on maa odavam ja nii saab siia teha korraliku, see-eest mõistliku 

hinnaga korteritega maja,” seletas Peterson.“9 

+ 

„“Lähiajal oma kodu ehitamise mõtte korral on soodne soetada linnalähedane elamukrunt paari 

aasta jooksul, mil kinnistuid müüakse eelmise kinnisvarabuumi ajal arendatud elurajoonidesse,” 

tõdevad Kinnisvaraekspert Pärnu maaklerid, kellega vestles Postimehe ajakirjanik Silja Joon. “Kui 

need ammenduvad ja hakatakse uusi piirkondi arendama, on ühenduste ja teede rajamine juba mitu 

korda kallim, kui oli kümme aastat tagasi,” rõhutas Janno Peterson Kinnisvaraekspert Pärnust.“10 

Vahevöönd annab kohalikule elanikule võimaluse soetada soodsama hinnaga elupind kui on seda 

rannarajooni atraktiivne luksuskinnisvara. Paljud inimesed ei jõuaks muidu üldse kinnisvara osta. 

Halb on aga see, et paljud vallad on kehtestanud vahevööndis arendamisele üsna suured 

minimaalsed krundi piirid: 2000-6000 m2. Põhjus on selles, et kui krundid oleks väiksemad, siis tuleks 

võibolla palju inimesi ja nad peaks palju rohkem sotsiaalteenuseid pakkuma. Kui tuleb haldusreform, 

siis see hirm kaob ära, sest sotsiaalteenuseid saaks ka linna tasemel pakkuda.  

Vahevööndis ei saa keelata uute kompaktsete elamualade arendamist, sest justnimelt 

kompaktsete elamualadega saab valglinnastumise protsesse ohjeldada! Eesmärk peab olema 

kruntide tihendamine linna tiheduseni ehk 600-1600 m2, mitte alates 2000 nagu praegu.  

Vahevööndi praegust olukorda ja planeerimisvigu ei saa tagasi pöörata. Valglinnastumine on 

toimunud, see on jätkuvalt toimuv ja inimesed on kolinud põllule elama. Praegu tuleb keskenduda 

sellele, et muuta valglinn uuesti tagasi normaalseks linnaks. „Sprawl repair manual“11 jt materjalid 

annavad metoodilise juhendi12 kuidas valglinnastunud eeslinnad tagasi linnalise ilmega asulaks 

muuta.  

                                                           
9
 http://kinnisvaraekspert.ee/lille55/2016/06/16/ulejoele-kerkib-tulevaks-suveks-57-korteriga-maja/  

10
 http://kinnisvaraekspert.ee/uudised/krundimuuk-parnu-umber-kogub-tuure/  

11
 https://www.amazon.com/Sprawl-Repair-Manual-Galina-Tachieva/dp/1597267325 + täisversioon 

http://www.marcoinfussi.it/files/sprawl_repair_manual_galina_tachieva.pdf  
12

 http://transect.org/docs/SPRAWL_REPAIR.pdf  

http://kinnisvaraekspert.ee/lille55/2016/06/16/ulejoele-kerkib-tulevaks-suveks-57-korteriga-maja/
http://kinnisvaraekspert.ee/uudised/krundimuuk-parnu-umber-kogub-tuure/
https://www.amazon.com/Sprawl-Repair-Manual-Galina-Tachieva/dp/1597267325
http://www.marcoinfussi.it/files/sprawl_repair_manual_galina_tachieva.pdf
http://transect.org/docs/SPRAWL_REPAIR.pdf
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Joonis 7. Tänavavõrgustiku korrastamine
13

. 

Väga oluline on mõõta kogu regiooni tänavavõrgustik kvantitatiivselt ära! Tänavavõrgustik on 

mõõdetav paljude eri mõõdikutega ja see on matemaatiline ja ökonoomne fenomen14, mitte 

ehituslik fenomen. Olemasolevad kompaktsed ja hõredad arendused on moodustanud segase ja 

mitteühenduva tänavavõrgustiku. See praektika tuleb kindlasti lõpetada ja tänavavõrgustik omavahel 

uuesti ühendada tihedaks ja omavahel seotud võrgustikuks! Kuna vahevööndi olemasolu on fakt ja 

seda olematuks ei saa muuta ja tegelikult on vahevöönd vajalik ventiil kinnisvarast liigse hinna 

välja laskmisel, siis käsitleda vahevööndit kui tulevikus linnastuvat piirkonda ja käsitleda ka 

autoteede võrgustiku taasvõrgustamist. Suunata olemasolevad ja uued arendused tõstma võrgu 

efektiivsust läbi tiheda tänavavõrgustiku ja paraalleelselt + ristuvate tänavate kasutamisega, mitte 

sinka-vonka lekaaliga tõmmatud segase struktuuriga usside kasutamisega nagu praegu. Kui uued 

kompaktsed elamualad on tihedad ja parandavad valglinna strutkuuri ja aitavad tagada 

ühistranspordi ühendust, siis on nad võimaluseks mitte probleemiks.  

 

LK 30: „Pärnu koos lähiümbrusega on Harjumaa kõrval teiseks piirkonnaks Eestis, kus kombineeruvad 

viis tähtsaimat transpordiliiki (maantee-, vee-, õhu-, raudtee- ja torutransport). Ettevõtluse ja 

väliskaubanduse arengu seisukohalt on sel suur tähtsus. Paremini on kasutusele võetud maantee- ja 

ka meretransporditranspordi võimalused. Märkimist väärib Pärnu sadama tähtsus Kesk- ja Lõuna-

Eesti „mereväravana“ teatud kaubavoogude osas, potentsiaali on ka reisilaevaliiklusel. Turismi 

arendamiseks Pärnumaal on tähtis piirkondliku Pärnu lennuvälja olemasolu (hooajalised lennud, 

harrastuslennud jms). Rail Balticu kiirraudtee rajamine, koos kohalike peatustega, toob maakonnale 

aegruumiliselt lähemale nii Tallinna kui ka Riia, rääkimata sellele trassile jäävatest kaugematest 

keskustest. See annab maakonna sotsiaalmajanduslikule arengule uue impulsi.“ 

                                                           
13

 http://www.streetsblog.org/2009/03/26/back-to-the-grid-john-norquist-on-how-to-fix-national-transpo-
policy/  
14

 http://www.cardiff.ac.uk/sdna/wp-
content/downloads/documentation/manual/sDNA_manual_v3_4_5/analysis-friendly.html  

http://www.streetsblog.org/2009/03/26/back-to-the-grid-john-norquist-on-how-to-fix-national-transpo-policy/
http://www.streetsblog.org/2009/03/26/back-to-the-grid-john-norquist-on-how-to-fix-national-transpo-policy/
http://www.cardiff.ac.uk/sdna/wp-content/downloads/documentation/manual/sDNA_manual_v3_4_5/analysis-friendly.html
http://www.cardiff.ac.uk/sdna/wp-content/downloads/documentation/manual/sDNA_manual_v3_4_5/analysis-friendly.html
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VASTULAUSE: Mainida ära HELSINKIFIX15 võimalus ja konurbatsiooni teke – Helsinki, Tallinn, Pärnu, 

Riia, Paneveźys, Kaunas, Vilnius.  

Samuti arenduspotentsiaaliga väikesadamate võrgustik.  

 

Joonis 8. Tüüpnäide sinka-vonka omavahel mitte ühenduvast tänavavõrgustikus Audru vallas. 

 

LK 34-35: „Nagu Eesti nii ka Pärnumaa rahvastik on vähenemas. Tegemist ei ole lühiajalise trendiga – 

ees ootab pikk periood, kus rahvaarv väheneb ja elanikkond vananeb. Maakonnaplaneeringus 

keskendutakse seetõttu olemasolevate väärtuste (kohapealne konkurentsivõimeline ettevõtlus, 

teadvustatud identiteet, ajalooline hoonestus, loodusväärtused) säilitamisele ja kohapealse ressursi 

kasutamisele.“ 

VASTULAUSE: Just nimelt ajaloolise hoonestuse säilitamise vajadus on kogu linnaregiooni 

majandusarengu halvanud ja surunud hääbumisele. Pärnus on tohutu hulk arendusi ja protsesse ära 

kärbunud kuna kogu kesklinn ja arenduseks atraktiivne rannarajoon on Muinsuskaitse piirangutega 

ära tapetud. Linnas puudub City kus kaasaegsed kõrge lisandväärtusega töökohad saaksid olla. Tänu 

sellele on lõputu noorte väljavool. Isegi kui nad kooli ära lõpetavad, siis tagasi pole neil ikkagi kuhugi 

                                                           
15

 http://harju.maavalitsus.ee/talsinkifix  

http://harju.maavalitsus.ee/talsinkifix
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tulla sest peaaegu mitte ühtegi normaalset kontoripinnaga bürootorni pole, rääkimata siis aktiivset 

innovatiivsest miljööst ja äriinkubaatorite võrgustikust mis looks strukturaalse pinnase majanduse 

vohamiseks. Puudub ülioluline linna majanduselu mootor – City – aglomeratsiooniilmingutega 

ärikompleks kus on palju firmasid, palju töötajaid ja mis on ühistranspordiga hästi ühendatud.  

Planeerida linnaregiooni City!   

City võimalikud asukohad on Kessklinn, Rail Baltica peatuse lähiala16 ja lennujaama ümbrus17.  

Ainult olemasolevate väärtustega ei saa edasi minna. Probleem põhinebki sellele, et olemasolevad 

väärtused pole piisavalt võimekad, et arengut tagada. Olemasolevaid väärtusi tuleb muuta. Kui 

kõik olemasolevad kihelkonnakeskused muinsuskaitse piirangutega ära tappa, siis kukub kogu 

maakond kokku.  

 

LK 35: „Säilitada väljakujunenud asustusstruktuur, tagada elamisvõimalused kogu maakonnas ja neid 

parendada.“ 

VASTULAUSE: Muuta sõnastust: „asustusstruktuur“ asemel „asulate võrgustik“.  

Nimelt kui säilitada sustusstruktuuri, siis ei saa ühe talumaja juurde teist maja ehitada või 

olemasolevat ühistranspordi peatuse lähiala tihendada või muuta olemasolevat kuid praegu tühja 

taristu äärt ridakülaks, millel ometi on taristule ja asustusele positiivne mõju.  

 

 

                                                           
16

 http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:a0ee18b2-8cf3-45f7-8e2b-
45141ab28ef4?collection=research  
17

 http://www.aerotropolis.com/airportCities/about-the-aerotropolis  

http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:a0ee18b2-8cf3-45f7-8e2b-45141ab28ef4?collection=research
http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:a0ee18b2-8cf3-45f7-8e2b-45141ab28ef4?collection=research
http://www.aerotropolis.com/airportCities/about-the-aerotropolis
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Vastuväide 

 
 
Pärnu Maavalitsus esitas Tahkuranna Vallavalitsusele avalikustamiseks Pärnu 
maakonnaplaneeringu 29.08.2016. a kirjaga nr 12-3/16/2144-1. Ettepanekute 
esitamise aeg 6. september kuni 5. oktoober 2016. aastal. 
 
Tahkuranna Vallavalitsus on tutvunud Pärnu maakonnaplaneeringute materjalidega 
ning soovib esitada vastuväite seoses maakonnaplaneeringusse märgitud 
kergliiklusteega, mille elluviimiseks on vaja muuta looduskaitselisi tingimusi. Olete 
nimelt märkinud maakonnaplaneeringu seletuskirja peatükki 4.2.3. Kergliiklusteed 
punkti 4 alla, et kergliiklustee asukoht on näidatud asustuse joonisel punase 
punktiiriga. Asustuse kaardil tõesti on punase punktiiriga asukoht määratud, kuid 
leppemärkide järgi peaks olema nimetatud kergliiklustee hoopis helerohelisega. Palun 
viia seletuskiri, asustuse joonis ja leppemärgid omavahel kooskõlla, sest praegusel 
hetkel on see eksitav. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Karel Tölp 
vallavanem 
 
 
 
 
Marie Selberg 
maa- ja keskkonnanõunik 
tel. 444 8894 
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Pärnu Maavalitsus
info@parnu.maavalitsus.ee
 

Teie 29.08.2016 nr 12-3/16/2144-1

Meie 06.10.2016 nr 12.1-1/16/3769

Pärnu maakonna planeeringu avalikustamine

Täname Teid, et olete Pärnu maakonnaplaneeringus arvestanud riigikaitseliste huvidega. 
Kaitseministeeriumil on Teie 29.08.2016 kirjaga saadetud Pärnu maakonnaplaneeringu ja selle 
keskkonnamõju strateegilise hindamise järgmised ettepanekud. 

1. Palume maakonnaplaneeringu seletuskirja punktis 5.1 üldiste üldplaneeringute koostamise tingimuste 
pealkirjast välja jätta lause teise poole ehk „.. riigikaitseliste objektide mõjualas“, sest peatükk hõlmab ka 
selliseid riigikaitselisi tingimusi, mis ei ole seotud riigikaitselise ehitise piiranguvööndiga. Ka soovitame 
vältida terminit „riigikaitselise objekti mõjuala“ ja eelistada ehitusseadustikus sätestatud terminit 
„riigikaitselise ehitise piiranguvöönd“. 
2. Palume maakonnaplaneeringu seletuskirja punktis 5.1 üldplaneeringute koostamise üldiste 
riigikaitseliste tingimuste hulka lisada soovituse, et riigikaitselise harjutusvälja ja lasketiiru 
piiranguvööndisse on soovitatav mitte kavandada uusi müratundlikke ehitisi. Võimalus on ka täiendada 
punkti 2.5 „Asustuse suunamise üldiste põhimõtete“ alapunkti 14 ja sõnastada punkt järgmiselt „elamu- 
ja puhkealasid mitte planeerida riigiteede kaitsevööndisse, tööstusalade lähedusse ja riigikaitselise 
harjutusvälja ja/või lasketiiru piiranguvööndisse, arvestades neist tulenevate negatiivsete mõjudega 
(müra, tolm, heitgaasid jm).“. 
3. Palume keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes korrigeerida maakonnas asuvate 
riigikaitseliste ehitiste arvu. Nimelt paikneb Pärnu maakonnas rohkem kui kuus riigikaitselist ehitist, kuid 
KSHs on mainitud, et maakonnas on vaid kuus riigikaitselist ehitist. 
4. Palume maakonnaplaneeringu tehnilise taristu joonisel korrigeerida Kaitseliidu Pärnumaa maleva 
perspektiivse staabi- ja tagalakeskuse (15904:001:0239) piiranguvööndit. Korrektne piiranguvööndi 
ulatus on 2000 m. 
5. Võimaluse korral palume maakonnaplaneeringu seletuskirja skeemil nr 13 märkida Kaitseliidu 
Pärnumaa maleva planeeritava staabi- ja tagalakeskuse asukoha lähemale kohale, kus see tegelikult 
paikneb ehk Audru vallas Saugaserva kinnisasjal. Veel palume Kaitseliidu Pärnumaa maleva planeeritava 
staabi- ja tagalakeskuse riigikaitselise ehitise piiranguvööndi 2000 m kanda ka maakonnaplaneeringu 
skeemile nr 13.
6. Tulenevalt asjaolust, et planeeringu koostamise ajal Maaeluministeerium alles töötab välja 
väärtuslikke põllumajandusmaid käsitlevaid õiguslikke aluseid ja maakonnaplaneeringus antakse eelkõige 
soovituslikud põhimõtted, palume täiendada punkti 3.2.1 „Väärtuslik põllumajandusmaa“ üldisi 
säilitamise soovitusi nii, et peale ettevõtluse arendamise jms oleks võimalik väärtuslikku 
põllumajandusmaad kasutada ka riigikaitselisel eesmärgil. 

Lugupidamisega



 

2(2)

(allkirjastatud digitaalselt)
Nele Loorents
Hangete osakonna juhataja
kaitseinvesteeringute asekantsleri ülesannetes

 
 

Sirje Tomiste 717 0243, 5304 7714
sirje.tomiste@kaitseministeerium.ee





 
Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
Aruanne   
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LISA 7. KESKKONNAAMETI 01.12.2016 KIRI NR 6-5/16/297-2 PÄRNU MAAKONNA 

PLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE 

HEAKSKIITMINE 



Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Kalev Kaljuste 

maavanem 

Pärnu Maavalitsus 

info@parnu.maavalitsus.ee 

Teie 31.10.2016 nr 12-3/16/2501-1 
 
Meie 01.12.2016 nr 6-5/16/297-2 

 

Pärnu maakonna planeeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruande heakskiitmine 

Austatud Kalev Kaljuste 

 

 

Esitasite Keskkonnaametile heakskiitmiseks Pärnu maakonna planeeringu (edaspidi nimetatud 

maakonna planeering) keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud KSH) aruande 

(koostaja Kobras AS, töö nr 2014-046). Kiri on Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 

registreeritud 1.11.2016  kirja nr 6-5/16/297 all. 

 

 

I. FAKTILISED ASJAOLUD 

 

Maakonnaplaneeringute koostamine algatati Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 337 18.07.2013 

korraga kõigis maakondades. Pärnu maavanem algatas 29. juuli 2013 korraldusega nr 399 

maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Tegemist on uue, kogu Pärnu 

maakonda haarava maakonnaplaneeringuga, mis on loogiliseks jätkuks 21.12.1998.a kehtestatud 

maakonnaplaneeringule. Planeeringu koostamisel on lähtutud üleriigilises planeeringus Eesti 

2030+ ja Pärnumaa arengustrateegias 2030+ seatud eesmärkidest. Arvestatud on muude riigi 

tasandi strateegiliste dokumentide ja riskianalüüside ning kohalike omavalitsuste 

üldplaneeringutega. Maakonnaplaneeringus on tasakaalustatult arvestatud riiklikud ja kohalikud 

huvid. Olulisemad teemad, mida maakonnaplaneeringus käsitletakse on asustuse paiknemine, 

teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, 

sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii 

rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust 

toetaval lennuväljal. 

 

Vastavalt hetkel kehtiva keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 

(edaspidi nimetatud KeHJS) § 56 lg 8 enne nimetatud sätte jõustumist algatatud KSH viiakse lõpule 

selle algatamise ajal kehtinud KeHJS kohaselt, seega Pärnu maakonna planeeringu KSH aruande 

heakskiitmisel on lähtutud ja viidatud KeHJS redaktsioonile, mis kehtis enne 01.07.2015. 

 

Keskkonnaamet kiitis maakonna planeeringu KSH programmi heaks 15.07.2014 kirjaga nr PV 6-

8/14/14997-2. Keskkonnaamet on maakonnaplaneeringu KSH järelevalvaja KeHJS § 38 lg 1 alusel, 

kuna strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju ei ole 

piiriülene. 
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II. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED 

 

KeHJS § 38 lg 2 p-de 2-5 ja § 42 lg 2-5 järgi on KSH järelevalvaja ülesanne kontrollida KSH 

aruande ja KSH menetluse vastavust õigusaktide nõuetele ning teha otsus KSH aruande 

heakskiitmise või heakskiitmata jätmise kohta ja kinnitada planeeringu elluviimisega kaasneva 

keskkonnamõju seire meetmed.  

 

2.1. KSH menetluse vastavus kehtestatud nõuetele 

 

KSH aruanne avalikustatakse ning KSH aruande avalikustamise tulemusi arvestatakse KeHJS §-s 

37 sätestatud korras, arvestades KeHJS § 41 erisusi. Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja 

teatab KSH aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest ametlikus väljaandes 

Ametlikud Teadaanded, ajalehes ja oma veebilehel ning elektrooniliselt või liht- või tähtkirjaga 

KeHJS § 36 lg 2 p 3 nimetatud asutustele ja isikutele, valitsusväliseid keskkonnaorganisatsioone 

ühendavale organisatsioonile ning KeHJS § 36 lg 3 nimetatud asutustele ja isikutele. KeHJS § 41 p 

1 ja 2 kohaselt korraldab strateegilise planeerimisdokumendi koostaja KSH aruande avaliku 

väljapaneku ja avaliku arutelu, avalik väljapanek kestab sama kaua kui strateegilise 

planeerimisdokumendi eelnõu avalik väljapanek, kuid mitte vähem kui 21 päeva. 

 

KeHJS § 37 lg 2 nõuetele vastav KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade avaldati 

ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (28.08.2016), ajalehes Pärnu Postimees (30.08.2016) 

ja Pärnu Maavalitsuse koduleheküljel. Pärnu Maavalitsus teavitas KSH aruande ja maakonna 

planeeringu avalikustamisest 29.08.2016 kirjaga nr 12-3/16/2144-1 KeHJS § 37 lg-s 1  ja nimetatud 

isikuid, pädevaid asutusi ning muid strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisest eeldatavalt 

huvitatud isikuid ja asutusi.  

 

Maakonna planeeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimus ajavahemikus 06.09.2016 

kuni 05.10.2016 Pärnu Maavalitsuses ja maavalitsuse veebilehel. Ettepanekuid, vastuväiteid ja 

küsimusi KSH aruande kohta sai esitada kirjalikult avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu ajal 

kirja või e-posti teel. Maakonna planeeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimus 25.10.2016 

Pärnu Maavalitsuses kell 13.00. Arutelust võttis osa 27 inimest. Protokolli kohaselt tutvustati 

avalikul arutelul planeeringulahendust ja KSH tulemusi ning avalikul väljapanekul laekunud 

seisukohti. 

 

KeHJS § 37 lg 4 ja lg 5 ning § 41 kohaselt on igaühel õigus tutvuda kõigi KSH materjalidega ning 

esitada aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ning saada neile vastuseid. 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja teeb koostöös eksperdiga avaliku väljapaneku ja 

avaliku arutelu ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete alusel KSH aruandes vajadusel vajalikud 

parandused ja täiendused.  

 

KSH aruande avaliku väljapaneku ajal laekus 5 kirjalikku tagasisidet maakonnaplaneeringu ja selle 

KSH kohta – Toomas Maarandilt (05.10.2016), Ivar Mägilt (05.10.2016), Tahkuranna 

Vallavalitsuselt (05.10.2016), Kaitseministeeriumilt (06.10.2016) ja Maa-Ametilt (17.10.2016) mis 

on koos Pärnu Maavalitsuse poolsete vastustega on leitavad KSH aruande lisast 5. 

 

Keskkonnaamet on tutvunud KSH aruande avaliku väljapaneku ajal laekunud seisukohtadega, mis 

valdavalt on esitatud maakonna planeeringu kohta. Analüüsides KSH aruande avalikustamist 

puudutavaid materjale, on piisavalt selgitatud ja põhjendatud aruande kohta esitatud ettepanekute 

ja vastuväidete arvestamist või arvestamata jätmist ja vastatud küsimustele.  

 

Lähtudes eelnevast vastab KSH menetlus KeHJS sätetele ning selles ei esine rikkumisi, mis võiksid 

mõjutada KSH tulemusi.  
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2.2. KSH aruande kvaliteedi kontroll ja seiremeetmete kinnitamine 

 

Pärnu maakonna planeeringuga  kaasnevat keskkonnamõju hindas ja KSH aruande koostas Kobras 

AS (juhtekspert Urmas Uri). KSH eksperdirühm (Gerli Kull, Anne Rooma, Teele Nigola) on 

andnud maakonnaplaneeringu KSH aruandes ülevaate planeeringu sisust ja peamistest 

eesmärkidest. Aruandes on hinnatud planeeringu seost asjakohaste strateegiliste 

planeerimisdokumentidega ning planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju. KSH 

aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega 

kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid arengustsenaariume, tegevusi ja 

ülesandeid, arvestades strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi. 

KSH aruande lisas on kajastatud KSH aruande avalikustamise protsess ning on sisuliselt 

põhjendatud isikute ettepanekute, vastuväidete ja küsimustega arvestamist või arvestamata jätmist. 

 

KSH aruanne vastab heakskiidetud KSH programmile ning sisaldab KeHJS § 40 lg 4 nimetatud 

teavet. Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH aruande peatükk 

vastab millisele KSH programmi ja KeHJS § 40 lg 4 punktile. Samuti on KSH aruanne sisult piisav 

teemaplaneeringu kehtestamise üle otsustamiseks.  

 

KeHJS § 42 lg 2 kohaselt kinnitab KSH järelevalvaja strateegilise planeerimisdokumendi 

elluviimisega kaasneva keskkonnamõju seire meetmed. KeHJS § 42 lg 4 järgi on seiremeetmete 

kinnitamise eesmärk teha varakult kindlaks strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega 

kaasnev oluline negatiivne keskkonnamõju ja rakendada seda mõju ennetavaid ja leevendavaid 

meetmeid. KSH aruande ptk-st 11 järeldub, et KSH-ga seiremeetmeid ei kavandata, kuna olulise 

negatiivse keskkonnamõjuga tegevusi  maakonnaplaneeringu alusel ei kavandata. Maakonna üldise 

ruumilise arengu suundade seireks on oluline maakonna planeeringu regulaarne ülevaatus  ning 

erinevate planeeringute omavaheline sisuline kooskõla. 

 

 

III. OTSUSTUS  

 

KeHJS § 38 lg 1 ja 2, § 40-41, § 42 lg 2-5 alusel, Keskkonnaameti peadirektori 18. juuli 2016 

käskkirja  nr 1-1/16/287 „Regioonide põhimääruste kinnitamine“ lisa 2 „Keskkonnaameti 

Lääne regiooni põhimääruse punktide 2.1 ja 3.5.8 alusel ning lähtudes eelnevast: 

 

1. Keskkonnaamet kiidab heaks Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruande. 

2. Keskkonnaamet ei kinnita täiendavaid seiremeetmeid. 

 

Juhime tähelepanu, et KeHJS § 44 kohaselt tuleb strateegilise planeerimisdokumendi koostamise 

korraldajal teatada teemaplaneeringu kehtestamisest 14 päeva jooksul  kehtestamise otsuse 

tegemisest arvates elektrooniliselt, liht- või tähtkirjaga KeHJS § 44 lg 1 nimetatud asutustele ja 

isikutele (teemaplaneeringu KSH protsessi kaasatud isikud) ning tagada KeHJS § 44 lg 2 nimetatud 

info kättesaadavus.  

 
Lugupidamisega 

 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Sulev Vare 

juhataja 

Lääne regioon 

 

 

Toomas Kalda 447 7383 
toomas.kalda@keskkonnaamet.ee 
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