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1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus 
 
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) teostatakse Pärnu linna 
üldplaneeringule, mille algatamine ja selle lähteseisukoha kinnitamine toimus 
Pärnu linnavolikogu otsusega nr 60, 19. juunil 2007. a. Üldplaneeringu KSH 
algatati Pärnu Linnavalitsuse korraldusega nr 7, 05. jaanuar 2009. 
Üldplaneerinuga hõlmatav territoorium on Pärnu linn. Üldplaneeringu 
eesmärgid on ära toodud planeerimisseaduses § 8 lg 3 ja täpsustatud 
üldplaneeringu lähteseisukohtades. Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on 
keskkonnakaalutlustega arvestamine üldplaneeringu koostamisel. 
Keskkonnamõju hindamise ülesandeks on selgitada, kirjeldada ja hinnata 
üldplaneeringu elluviimisel tekkida võivaid mõjusid keskkonnale arvestades 
seadusekohaseid üldplaneeringu eesmärke, nende täpsusastet ning 
planeeritava ala iseloomu. KSH aruanne keskendub üldplaneeringu 
elluviimisest tekkida võivate keskkonnamõjude väljatoomisele, mõjude ulatuse 
selgitamisele ja annab keskkonna säästva ja pikaajalise kasutamise 
tingimused ning leevendavad meetmed üldplaneeringu elluviimiseks.  
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Strateegilise planeerimisdokumendiga hõlmatav ala Pärnu linn paikneb Lääne-
Eestis Pärnu maakonnas Läänemere kaldal.  
 

 
Joonis 1. Pärnu linna üldplaneeringuala märgitud tumerohelisega (Allikas: 
Maaameti kaardirakendus). 
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2. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt 
kaasnev keskkonnamõju 
 
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel tuvastatakse ja hinnatakse 
üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid. Hindamine 
peab võimaldama tagada laiemate keskkonnaaspektide arvestamise ning 
seada keskkonna säästva ja pikaajalise kasutamise tingimused 
üldplaneeringule, et saavutada tasakaalustatud ruumilise arengu visiooni 
elluviimise võimalikkus ning reeglid keskkonnaaspektidega arvestamiseks 
edaspidisel planeeringute koostamisel ja projekteerimisel.  
 
Hindamisel lähtutakse asjaolust, et keskkond on kogu see ruum, kus me 
elame ehk keskkond kõige laiemas mõttes. Keskkonna mõiste hõlmab 
komponente nii majanduslikkust, sotsiaalsest kui  kultuurilist ruumist ning 
looduskeskkonnast. Hindamise käigus tuvastatakse võimaliku mõju iseloom ja 
hinnatakse milline on selle avaldumine ning ulatus järgmiste 
keskkonnakomponentide lõikes:  
 

1. Looduskeskkond  
geoloogiline ehitus; 
maastik; 
veestik; 
taimkate;  
loomastik; 
kaitstavad loodusobjektid (sh Natura 2000 alad); 

2. Tehiskeskkond 
Infrastruktuur (sh kanalisatsioon ja joogivee varustus); 
maakasutus (sh eri funktsiooniga alade paiknemine, k.a 
naaberomavalitsuste suhtes); 
liikluskorraldus (sh kergliiklus, linna läbivad maanteed ja 
ühistransport); 
kultuurilise keskkonnaga seotud aspektid (sh mälestised); 
elamu- ja tööstusalade vastastikune mõju; 
müra; 
õhusaaste; 
jäätmemajandus. 

3. Sotsiaal-majanduslik keskkond 
 Hooajalisus ja erinevad sotsiaalsed grupid; 
 puhke-ja virgestusalad (sh juurdepääsud); 
 funktsioonide paiknemine linnaruumis; 

inimese heaolu ja tervis (müra, õhusaaste, turvalisus, lõhn); 
mõju inimese toimetulekule (sh tööhõivele); 
mõju KOV jätkusuutlikkusele. 

 
Pärnu linna üldplaneeringu koostamise käigus on selgunud järgmised aspektid, 
mis eeldatavasti vajavad eritähelepanu ka keskkonnamõju strateegilisel 
hindamisel: 

- elamuarenduse piirkondade määramine; 
- puhke- ja virgestusalad; 
- miljööväärtuslike hoonestusalade määramine; 
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- erinevate ajaperioodide kultuuripärandi, arheoloogiliselt väärtuslike 
alade ja ajalooliselt väärtuslike objektide säilimine, sh 20.saj 
arhitektuuriobjektide võimalik kaitse alla võtmine; 

- vaatekoridoride määramine kultuurilooliselt olulistele objektidele; 
- sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri arendamine (sh Pärnu lennujaama 

arendamine, raudteejaam); 
- ranna- ja mereäärse piirkonna arendamine (sh Pärnu sadama 

arendamine); 
- üleujutusega seonduvate riskide hindamine ja leevendavad meetmed; 
- Pärnu ja Sauga jõe kallaste arendamine; 
- tootmismaade arendamine; 
- kõrghoonete planeerimine; 
- kergliikluse osakaalu suurendamine linnaliikluses; 
- rohevõrgustiku ja kaitsealade säilimine. 

 
Üldplaneeringus keskendutakse ruumilise arengu suunamisele ning 
ruumikasutustingimuste seadmisele. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruandes käsitletakse kõiki eeltoodud teemasid ja antakse neile hinnang 
oluliste mõjude avaldumisel. 
 
Mõjude hindamisel lähtutakse nii keskkonnakomponendikesksest lähenemisest 
arvestades komponentide seisundit ja selle muutumise trende ning 
üldplaneeringuga kavandatavate lahenduste (ja nende variantide) mõju 
komponentidele eraldi ja integreeritud tervikpildi suhtes. Hindamisel 
kasutatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud metoodikat, mis koosneb vastavusanalüüsist Pärnu linna poolt 
sätestatud keskkonnakaitselistele eesmärkidele ning välismõjude analüüsist 
keskkonnakomponentide lõikes. Välismõjude analüüsi alusel teostatava 
komponendipõhise ja integreeritud hindamise teostamiseks valitakse 
sobivaimad hindamismeetodeid vastavalt kerkivale vajadusele (eeldatavalt 
kasutatavad hindamismaatriksid, võtmetegurite kaalumine jne) töö käigus. 
Hindamisel arvestatakse ka väljastpoolt planeeringuala tulenevate oluliste 
mõjudega ning mõjude kumuleerimisega.  
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes kirjeldatakse loodus-, tehis- 
ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale avaldatava otsese ja kaudse, 
negatiivse ja positiivse mõju iseloomu, suurust, ulatust, esinemise tõenäosust 
ja kestvust. Hindamise tulemusena tehakse ettepanekud negatiivse mõju 
vältimiseks ja/või leevendavate meetmete kasutamiseks kavandatava 
tegevuse elluviimisel ning seatakse üldplaneeringus arvestamisele kuuluvad 
säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused ehk 
keskkonnatingimused, millega arvestada edasiste planeeringute ja projektide 
elluviimisel. Töö käigus täpsustatakse ka piiriülese mõju esinemise 
võimalikkust. Käesoleval ajal ei näe KSH töögrupp piiriülese mõju esinemist. 
 
Keskkonnamõju hindamise ja üldplaneeringu koostamise käigus toimub 
piirkonnaga tutvumine kohapeal, kasutatakse olemasolevaid planeeringute, 
uuringute ja muude allikate materjale. Töö teostamisel võetakse arvesse 
avalikkuse ettepanekud ning tuuakse välja nendega arvestamise või 
mittearvestamise põhjendused. 
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Keskkonnamõjude laiapõhjalise hindamise abil püütakse jõuda strateegilise 
arengudokumendini, mis arvestab ka Eestis aset leidvate sotsiaalsete 
protsessidega, samuti naaberomavalitsuste, Pärnu maakonna ja Eesti Vabariigi 
strateegiliste arengudokumentidega.  
 

3. KSH huvigrupid 
 
Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav 
tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle 
strateegilise planeerimisdokumendi vastu on esialgsetel andmetel (KSH 
programmi koostamise ajal) esitatud alljärgnevas tabelis. 
 
Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse kirjaga 

vastavalt* 
Pärnu Linnavalitsus Kohaliku arengu edendaja 

ja tasakaalustatud avalike 
huvide kaitsja 

Kirjaga ei teavitata, 
kuna on korraldajana 
protsessiga kursis 

Pärnu Maavalitsus Maakonna tasandil avalike 
huvide kaitsja 

Teavitatakse e-kirjaga 

Kultuuriministeerium 
(Muinsuskaitseamet) 

Kultuuri arengu edendaja 
ja tasakaalustatud huvide 
kaitsja. 
Muinsuskaitsealaste 
huvide eest seismine. 

Teavitatakse e-kirjaga  

Sotsiaalministeerium 
(Tervisekaitsetalitus) 

Inimeste sotsiaalsete 
vajaduste tagamine. 

Teavitatakse e-kirjaga 

Keskkonnaministeerium Looduskeskkonna arengu 
edendaja ja 
tasakaalustatud huvide 
kaitsja. 

Teavitatakse e-kirjaga 

Keskkonnaameti Pärnu-
Viljandi regioon 

KSH järelvalvaja huvi ja 
funktsioon on tagada 
protsessi vastavus 
seaduse nõuetele; Pärnu 
linna territooriumil 
asuvate kaitstavate 
loodusobjektide 
valitsemine 

Teavitatakse e-kirjaga 

Eesti Keskkonnaühenduste 
Koda 

Keskkonnakaitse 
edendamine 

Teavitatakse e-kirjaga 

Piirkonna elanikud ja laiem 
avalikkus 

On huvitatud 
maksimaalselt kõrge 
kvaliteediga keskkonnast 

Kirjaga ei teavitata. 
Teavitatakse 
ajalehtedes ja 
Ametlikes 
Teadaannetes 

* Vastavalt KeHJS §37 lg1 
 
KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja 
asutuste nimekiri täieneda. 
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4. KSH tulemuste avalikustamise ajakava 
 

Keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub vastavalt 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses ja muudes 
avalikku menetlust puudutavates seadustes (haldusmenetluse seadus) 
sätestatud nõuetele. 
 
KSH ja selle tulemuste avalikustamise prognoositav ajakava, on esitatud 
alljärgnevas tabelis. Täpne KSH protsessi ajaline kulgemine on seotud 
üldplaneeringu protsessiga ning seetõttu on seda KSH programmi koostamise 
ajal raske fikseerida. Seega tuleb esitatud ajagraafikut lugeda esialgseks ning 
töö käigus võivad tekkida muudatused.  
 

 

 

5. Programmi koostanud eksperdi ja strateegilise 
planeerimisdokumendi koostaja andmed 
 
Pärnu linna üldplaneeringu koostamise korraldaja on: 
 
Pärnu Linnavalitsus 
Suur-Sepa 16 
80098 Pärnu    
 
KSH programmi koostanud ja KSH teostavaks eksperdiks on: 
 
Hendrikson&Ko OÜ  
Raekoja plats 8  
51004 Tartu 

KSH etapp ÜP koostamise etapp Aeg 
 ÜP algatamine Pärnu Linnavolikogu 

otsus nr 60, 19. Juuni 
2007 

KSH algatamine  05. jaanuar 2009 
KSH programmi koostamine (sh  
Seisukohtade küsimine KSH 
programmi sisu osas pädevatelt 
asutustelt) 

ÜP protsessi 
kavandamine ja  
lähteandmestiku kokku 
koondamine 

November 2009 – 
Märts 2010 

KSH programmi ja avalik arutelu ja 
selle eelnev avalik väljapanek 
(vähemalt 14 päeva) 

ÜP lähteseisukohtade 
avalik arutelu ja selle 
eelnev avalik 
väljapanek 

Mai 2010 

KSH programmi heakskiitmine 
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi 
regiooni poolt 

 Mai 2010 

KSH aruande koostamine ÜP ruumilise arengu 
põhimõtete ja eskiiside 
väljatöötamine 

Juuni 2010 - Veebruar 
2012 

KSH aruande avalik arutelu ja 
sellele eelnev avalik väljapanek 

ÜP eskiisi avalik arutelu Märts 2012 

KSH aruande heakskiitmine  
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi 
regiooni poolt 

ÜP kooskõlastamine 
Keskkonnaameti Pärnu-
Viljandi regiooni poolt 

Aprill 2012 
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Töörühm 
KSH ekspert, juhtivekspert     Heikki Kalle 
KSH ekspert, projektijuht      Riin Kutsar 
Üldplaneeringute osakonna juhataja, planeerija  Pille Metspalu 
Sotsiaalse keskkonna spetsialist     Tiit Oidjärv 
Kartograaf         Kätlin Veber 
  
Töörühma koosseisu võidakse töö käigus vajadusel täiendada. 
 
KSH töörühma juht Heikki Kalle omab sellekohast õigust (vastavat 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §34 lg 3) 
sest: 

• On omandanud kõrghariduse bioloogias Tartu Ülikoolis ning läbinud 
diplomijärgse koolituse Oxfordi Ülikoolis Suurbritannias geograafias, 
keskkonnakorralduses ja ruumilises planeerimises, omab teadusmagistri 
kraadi taimeökoloogias. 

• On osalenud üle 300 erineva suurusega KMH ja KSH projektis nii 
eksperdi kui projektijuhi funktsioonis.  

• Haridus sisaldas strateegilise planeerimise alaseid koolituskursusi 
seaduses nõutud mahus. Eksamid sooritatud positiivsete tulemustega. 

• Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, 
protseduuri ja hindamisega seotud õigusakte. 

 

6. KSH programmiga seotud olevate pädevate asutuste 
seisukohad 
 
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 
(KeHJS) § 36 lõikele 3 peab keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi koostamisel sisu osas seisukohta küsima olenevalt strateegilise 
planeerimisdokumendi iseloomust vähemalt Sotsiaalministeeriumilt, 
Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt, keskkonnaametilt või 
kohaliku omavalitsuse organilt.  
 
Antud juhul küsitakse seisukohti Sotsiaalministeeriumilt, 
Kultuuriministeeriumilt, Muinsuskaitseametilt, Keskkonnaameti Pärnu - Viljandi 
regioonilt, Pärnu Maavalitsuselt ning Eesti Keskkonnaühenduste Kojalt (EKO). 
 
Oma seisukohad programmi osas esitasid Sotsiaalministeerium, 
Kultuuriministeerium, Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon ja Pärnu 
Maavalitsus (seisukohad lisatud KSH programmi lisasse). 
  
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni ettepanek oli KSH programmis 
täpsustada, millistele kaitstavatele loodusobjektidele (sh Natura aladele) mõju 
hinnatakse. KSH aruande looduskeskkonna osas kirjeldatakse kõiki Pärnu linna 
territooriumile jäävaid looduskaitsealuseid objekte, kuid alad millele 
hinnatakse mõju sõltuvad planeeringulahendusest ning sellega kaasnevatest 
kavandatavatest tegevustest. 
 
Pärnu Maavalitsus juhtis oma märkustest tähelepanu planeerimisseaduse § 8 
lg 3 p 2-le, mille kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus 
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hinnata kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivad majanduslikke, 
sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. 
Viidatud seadusepunkt sätestab üldplaneeringu ülesanded. KSH programmis 
on toodud ka ära mitmed aspektid, mille käigus hinnatakse nii kultuurilisi kui 
ka sotsiaalseid mõjusid. Kuna valdkonnad olid juba programmis kajastatud, ei 
täiendatud programmi ettepaneku alusel.  
Ettepaneku alusel lisada keskkonnakomponentide loetellu, mille mõju 
hinnatakse, kesklinna arendamine ja väärtuslike maastike piiride 
täpsustamine, eraldi teemavaldkondadena programmis ei kajastata. Antud 
ettepanekutega arvestatakse KSH aruande koostamisel mõju hindamisel 
looduskaitseliste ja väärtuslike objektide hindamisel. 
 
Lisaks tõi Maavalitsus välja soovituse lisada huvigruppide loetellu 
üldplaneeringu iseloomust tulenevalt Maa-amet, Keskkonnaministeerium, 
Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Tulenevalt 
KeHJS seadusest lisatakse loetellu ka Keskkonnaministeerium. Praeguse 
praktika alusel, ilma täiendavate põhjendusteta, pole ülejäänud nimekirjas 
toodud asutusi KSH protsessi kaasatud. Kui protsessi käigus selgub antud 
asutuste kaasamise vajadus arvestatakse ettepanekuga edaspidises 
menetluses. 
 

Ülejäänud esitatud ettepanekud võeti arvesse ja täiendati KSH programmi (vt 
lisa 3).  
 
 
 
 
 
Riin Kutsar              26.04.2010 
Keskkonnaekspert   
 
 
 
 
................................. 
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LISAD 
Lisa 1. KSH algatamise otsus 
Lisa 2. Seisukohtade küsimine KSH programmi eelnõule 
Lisa 3. KSH programmile laekunud seisukohad 
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Lisa 1. KSH algatamise otsus 
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Lisa 2. Seisukohtade küsimine KSH programmi eelnõule 
 

 

From: Riin Kutsar [mailto:riin@hendrikson.ee]  
Sent: Monday, November 23, 2009 1:52 PM 
To: 'info@sm.ee'; 'min@kul.ee'; 'info@muinas.ee'; 'info@eko.org.ee'; 'mv@mv.parnu.ee'; 
'parnu@keskkonnaamet.ee' 
Cc: 'Merilin Rosenberg' 
Subject: Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 
 

23.11.2009 nr 1189/09 
 
Lugupeetud asutuse esindaja 
 
Käesolevaga edastame Teile Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) programmi. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 36 lg 3 palume Teie seisukohta KSH programmi sisu osas. KSH programmis 
määratakse, milliseid mõjuvaldkondi hindamisel käsitletakse, samuti kirjeldatakse KSH metoodikat, 
tegevust ja ajakava.  
 
Pärnu linna üldplaneering algatati ja lähteseisukohad kinnitati Pärnu linnavolikogu 19. juuni 2007 
otsusega nr 60, KSH algatati Pärnu Linnavalitsuse 05. jaanuar 2009 korraldusega nr 7. 
 
Üldplaneeringu koostamist korraldab Pärnu Linnavalitsus. KSH korraldaja on Pärnu Linnvalitsus 
ning planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi OÜ 
Hendrikson&Ko.  
  
Palume Teie seisukohta KSH programmi kohta (kas Teie arvates on programmis piisavalt 
kajastatud Teie valdkonda puudutavaid küsimusi) hiljemalt 20. detsembriks 2009 e-posti 
aadressile riin@hendrikson.ee või posti teel Hendrikson&Ko OÜ aadressile Raekoja plats 8, 51004 
Tartu. Laekunud arvamuste ja ettepanekute alusel täiendatakse KSH programmi. 
 
Küsimuste korral palun võtke ühendust alltoodud kontaktidel. 
 
 
Lugupidamisega  
 
Riin Kutsar 
Keskkonnaekspert 
Hendrikson&Ko OÜ 
Tel 7409 807 
e-post riin@hendrikson.ee 
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Lisa 3. KSH programmile laekunud seisukohad 
 

 

 

From: Ööle Janson [mailto:Oole.Janson@sm.ee]  
Sent: Wednesday, December 02, 2009 10:01 AM 
To: riin@hendrikson.ee 
Subject: Pärnu linna üldplaneeringu KSH programm 
 

Tere 
 
 
Täname Teid, et saatsite meile Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi arvamuse avaldamiseks. Teeme ettepaneku, et nimetatud KSH raames tuleks hinnata 
ka kavandatud tegevuse mõju lisaks inimeste heaolule ka inimeste tervisele. Samuti tuleks hinnata 
mõju turvalisusele, üleujutusaladele ja kvaliteetse joogivee kättesaadavusele. 
Teeme ettepaneku protsessi kaasata ka kohaliku Tervisekaitsetalituse esindajad.  
 
 
Lugupidamisega 
Ööle Janson 
Sotsiaalministeerium 
Rahvatervise osakonna peaspetsialist 
Tel: 626 9149 
e-mail: oole.janson@sm.ee 
 



Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 
 
 

   
     

16

 



Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise programm 
 

   
     

17

 



Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 
 
 

   
     

18

 



Pärnu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise programm 
 

   
     

19

 


