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1. Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise protsessist
1.1.

Planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgid

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) teostatakse Pärnu linna
üldplaneeringule, mille algatamine ja lähteseisukoha kinnitamine toimus Pärnu
linnavolikogu otsusega nr 60, 19. juunil 2007. a. Üldplaneeringu KSH algatati
Pärnu Linnavalitsuse korraldusega nr 7, 05. jaanuaril 2009. Üldplaneeringuga
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.

1.2.

Ülevaade KSH protsessist

KSH protsess algas aga juba 2009. aastal, kui koostati, menetleti ja kinnitati KSH
programm, mille järgselt KSH protsess Pärnu linna üldplaneeringu osas seiskus.
Jätkus töö seotud uuringute ja erianalüüsidega. Töö taaskäivitus 2012. aasta
sügisel. Käesoleva aruande koostamine toimus põhiosas 2012. aasta lõpus ja
2013. aasta alguses. Värskeima planeeringu versiooni osas täiendati KSH
aruannet 2014. aasta mais.
1.2.1.

Protsess kuni käesoleva aruande koostamiseni

Pärnu üldplaneeringu koostamine on algatatud 2007. aasta juunis, KSH algatati
2009. aasta jaanuaris. Üldplaneeringu koostamise algusjärgus keskenduti
alusuuringute koostamisele, millest olulisemad on leitavad Pärnu linnavalitsuse
veebilehel1.
KSH programmi avalik arutelu toimus 31. mail 2010. algusega kell 10 Pärnu
Linnavalitsuse saalis, programm kiideti Keskkonnaameti poolt heaks 16.06.2010
kirjaga nr PV 6-8/24667. KSH programmiga seotud tõendusdokumentatsioon on
leitav programmi lisades (Lisa 1).
Pärnu üldplaneeringu ja selle KSH-ga paralleelselt koostatavatest töödest teostati
eraldi tööna Pärnu sillavariantide analüüs, mis teostati eksperthinnanguna

1

http://www.parnu.ee/index.php?id=315
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toetudes
KSH metoodikale
ja mida
tutvustati Pärnu
Linnavolikogu
Planeerimiskomisjoni istungil (15.06.2011). Vastav aruanne on toodud lisas 2.
1.2.2.

Käesoleva aruande koostamise protsess ja avalikustamisel esitatud
ettepanekud

Käesoleva aruande koostamine toimus tihedas koostöös KSH töörühma ja
üldplaneeringut koostava Pärnu Linnavalitsuse Planeerimisosakonna vahel.
Vajadusel kaasati protsessi ka linnavalitsuse ja linnavolikogu liikmeid ning teiste
osakondade spetsialiste.
Avalikkuse kaasamine toimus peamiselt läbi KSH programmi ja aruande avaliku
väljapaneku ja arutelu. Programmi avalikustamisega seotud dokumendid ja
protokollid on toodud lisas 1, aruande koosolekute protokollid on toodud lisas 4.
Hoolimata pikast ettevalmistustööde perioodist saab siiski väita, et planeeringu
koostamine ja KSH koostamine toimusid paralleelselt, kuna intensiivsel
tööperioodil 2012. aasta lõpust kuni 2014. aasta kevadeni toimus nii planeeringu
kui selle KSH läbiviimine ühtse protsessina. Samuti toimus paralleelselt sildade
analüüsi planeeringuliste ja keskkonnaaspektide analüüs ning arutelu (vt lisa 2).

1.3.

Meetodid ja täpsusaste

Käesoleva KSH aruande koostamisel on aluseks olnud eelkõige heakskiidetud
KSH programm ning KeHJS § 40 nõuded KSH aruande sisu osas.
KSH käigus analüüsitud strateegilise arengudokumendi näol on tegemist linna
üldplaneeringuga – see ning KSH aluseks olnud programm määravad suures osas
nii KSH käigus põhjalikumalt käsitletavad valdkonnad (planeeringu seisukohalt
olulised valdkonnad) kui hindamise üldistustasandi – üldjuhul ei välju hindamine
planeeringu täpsusastmest. Hindamisel on tuginetud olemasolevatele andmetele,
täiendavaid uuringuid KSH raames teostatud ei ole.
Mitmes valdkonnas sõltub reaalne avalduva keskkonnamõju olulisus ja ulatus
detailplaneeringutes või ehitusprojektis sätestatavatest tingimustest ning
üldplaneeringu tasandil ei ole mõju olulisus ja esinemise tõenäosus üheselt
määratletav. Sellisel juhul on käesolevas aruandes kajastatud teema täpsema
käsitlemise vajadus järgnevates etappides.
Käesoleva aruande mõjude hindamise peatükid on võimalik jaotada kaheks
suuremaks osaks: 1) välismõjude hindamiseks ehk planeeringu elluviimisega
kaasnevate mõjude hindamiseks erinevatele keskkonnakomponentidele ja
keskkonnaaspektidest tulenevate mõjudega arvestamisest planeeringus ning
2) vastavusanalüüsiks. Viimasega sisustatakse KeHJS § 40 lg 4 p-d 2 ja 5,
esitades seosed planeerimisdokumendi ning kõrgemalseisva strateegia vahel.
Ühtlasi
võimaldab
vastavusanalüüs
hinnata
oluliste
strateegiliste
arengueesmärkide kajastatust planeeringu lahenduses ja esitada vajadusel
ettepanekuid lahenduse täiendamiseks.
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Mõju hindamise töörühm

Hendrikson & Ko poolne töörühm liitus Pärnu üldplaneeringu ja KSH protsessiga
KSH aruande koostamise etapis, 2012. aasta alguses. Järgnevalt esitatakse
Hendrikson & Ko poolse töörühma koosseis ning KSH juhteksperdi pädevuse
kirjeldus, mis KeHJS § 36 lg 2 p 5 kohaselt on tavapäraselt esitatud KSH
programmi koosseisus.
Käesoleva KSH aruande on koostanud töörühm koosseisus:
- Heikki Kalle – juhtekspert, KSH ekspert, keskkonnaekspert (litsents
KMH0039)
- Riin Kutsar – keskkonnaekspert (litsents KMH0131).
- Pille Metspalu- üldplaneeringute spetsialist,
- Veiko Kärbla – müraspetsialist,
- Märt Öövel- veemõjude spetsialist,
- Ülli Reimets – kartograaf,
- Tiit Oidjärv – sotsiaalsete mõjude hindamise ekspert.
KSH töörühma juht Heikki Kalle omab sellekohast õigust vastavalt KeHJS § 34 lg
3:
- 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.
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2. Seosed kõrgemalseisvate arengudokumentide ja
arengueesmärkidega. Vastavusanalüüs
2.1.

Pärnu üldplaneeringu seosed üldisemate planeeringutega ja/või
varem koostatud planeeringutega

KSH läbiviimisel analüüsiti planeeringu seotud üleriigiliste, Pärnu maakonna ja
linna seonduvate arengudokumentidega. Alljärgnevalt on analüüsitud , milliste
eesmärkide saavutamisele need kaasa aitavad või tegevuste elluviimist toetavad.
Üleriigiline planeering Eesti 2030+ (vastu võetud 30.08.2012) seab suuna
olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi
pakkuva
eluja
majanduskeskkonna
kujundamisele.
Töökohtade,
haridusasutuste
ja
mitmesuguste
teenuste
kättesaadavuse
tagamine
toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu toimub kestlike
transpordiliikide vahendusel arvestades piirkondlike eripäradega (mere ja jõgede
olemasolu). Tagatud on kiire, piisava sagedusega ja mugav ühendus
välismaailmaga.
Uued
energiatootmisüksused
tuleb
paigutada
ruumis
ratsionaalselt ja kestlikult. Tuleb vältida soovimatut mõju kliimale, saavutada
taastuvenergia suurem osakaal energiavarustuses, tagada energiasäästlike
meetmete rakendamine ja energiatootmise keskkonnamõju vähendamine.
Rohevõrgustikud peavad olema sidusad ja maastikuväärtused hoitud.
Transpordi arengukava 2014-2020 (vastu võetud 19.02.2014) rõhutab
lisaks paremat ligipääsetavust ja ohutust tagava taristu arendamisele ka
transpordisüsteemi kui terviku arendamise vajadusi. See tähendab fookuse
seadmist inimeste liikuvuse suurendamisele säästvate vahenditega. Üleriigilistest
ja rahvusvahelistest võrkudest arvestab Pärnu üldplaneering Via baltica ja Railt
Balticu arendustega. Samuti on oluline veetranspordi osa, samuti Pärnu
sadamate areng.
Pärnu üldplaneering on pööranud tähelepanu transpordi säästvale arendamisele,
keskendudes ühistranspordile, kergliiklusele, pargi ja kõnni süsteemile, mis on
meetmed liikumisvõimaluste säästvaks ja mitmekesisemaks arendamiseks.
Samuti käsitletakse nii jõe- kui meretranspordi osa ning juurdekuuluvat taristut.
Pärnumaa arengustrateegia 2030+ (heaks kiidetud 29.10.2010)
prognoosib arengut kolmes suunas: teadmistepõhine tootmine, tehniline
infrastruktuur, turismi- ja puhkemajandus, haldus ja avalikud teenused. Samuti
rõhutatakse säästvat energiamajandust ja transpordivõrgustike tähtsust (Via
Baltic ja Rail Baltic, aga ka lennujaam ja Pärnu sadam). Samuti nähakse ette
vajadust reformida haldust ja tugevdada keskustevõrku.
Nimetatud põhimõtetega on Pärnu üldplaneering kooskõlas, seda nii liikuvuse kui
puhkemajanduse
seiskukohalt.
Samuti
rõhutatakse
linna
keskusja
haldusfunktsiooni.
Pärnu
maakonnaplaneering
(kehtestatud
21.12.1998)
ning
teemaplaneering
”Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused” (kehtestatud 20.05.2003) näevad ette mitmekesiseid
võimalusi turismi ja puhkemajanduse arendamiseks (nt Pärnu, Viljandi ja Tartu
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ühendamine veeteedega, jalgsi- ja jalgrattamatkade marsruutide kavandamine
ja tähistamine, ökoturismi soosimine jmt). Maakonna teemaplaneeringus on
toodud mitmeid tingimusi, mida tuleb arendustegevusel arvestada, et
rohevõrgustik säiliks ja selle väärtus ei kahaneks.
Maakonnaplaneeringu osas tuleb arvestada koostamise aega ning on teada, et
peatselt käivitub uus maakonnaplaneeringute koostamise voor.
Pärnu üldplaneering on lähtunud maakonnaplaneeringu ja teemaplaneeringu
põhimõtetest, näiteks rohevõrgustiku ja väärtuslike maastike osas aga ka rannaalade kasutuspõhimõtete määratlemisel.
Pärnu maakonna sotsiaalse infrastruktuuri
teemaplaneeringus
2008-2015 (kehtestatud 09.10.2008) nähakse ette teenuste kättesaadavuse
põhimõtted Pärnu maakonnas. Siinkohal tuleb Pärnu üldplaneeringu koostamisel
arvestada Pärnu keskusfunktsioonist ja selle tugevnemisest tulenevate
asjaoludega, millised põhimõtted on ka üldplaneeringus kajastatud.
Üldplaneeringu seisukohalt on olulised ka varem koostatud madalama tasandi
planeeringud – detailplaneeringud. Koostatava üldplaneeringu seletuskirja
(seisuga 1.05.2014) kohaselt on üldplaneeringu koostamisel kehtestatud ja
algatatud detailplaneeringutega arvestatud. Seega arvestab koostatav
üldplaneering detailplaneeringuid valdavalt olemasoleva olukorrana või tehakse
ettepanekud vanemate ja ebakohaste planeeringute tühistamiseks.

2.2.

Vastavus rahvusvaheliste lepete, üleriigiliste ja
munitsipaaldokumentidega sätestatud keskkonnaeesmärkidele

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
paragrahvile 40 tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus muuhulgas
hinnata strateegilise planeerimisdokumendi jaoks olulisi rahvusvahelisi, Euroopa
Liidu või riiklikke keskkonnakaitse eesmärke ja kirjeldust, kuidas neid eesmärke
ja muid keskkonnakaalutlusi on strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel
arvesse võetud. Vastavus nimetatud eesmärkidele on kaasatud vastavusanalüüsi
koosseisu, mida on käsitletud paragrahvis 6.2.
Olulised on siinkohal Pärnu Agenda 21 põhimõtteid, mis moodustavad
üldplaneeringu vastavusanalüüsi läbiviimiseks igati sobilikud terviklikud
keskkonnaeesmärgid. Kuigi Agenda 21 toodud põhimõtted ei ole oma aktuaalsust
kaotanud on arengudokument kehtestatud ikkagi 9 aastat tagasi (2004).
Seetõttu teostati täiendav analüüs, mille käigus selgitati välja millised
keskkonnaeesmärgid või kohutused kehtivad Pärnu linnas tulenevalt
rahvusvahelisest lepetest, mille alusel täiendati Pärnu Agenda 21 alusel
sõnastatud põhimõtteid. Mitmete teemakohaste rahvusvaheliste lepetega ei ole
Pärnu liitunud (näiteks „Aalborg+10 - Inspireerivad tulevikusuundumused“), kuid
Pärnule on kohustuslik Leipzigi harta, mis on Euroopa Liidu liikmesriikide
linnaarengu eest vastutavate ministrite poolt kokku lepitud 24.-25. mail 20072.
Harta eesmärk on suunata Euroopa linnade arengu osas strateegilisi otsuseid
vastu
võtvaid
institutsioone
Euroopa
tasakaalustatud
polütsentrilise
linnastruktuuri loomisel.
2

Harta on kättesaadav veebis aadressil http://www.eukn.org/dsresource?objectid=143769
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3. Planeeringuala ülevaade
Käesolevas peatükis antakse lühike ülevaade planeeringualast. Täpsemalt on
erinevaid valdkondi kirjeldatud vajadusel peatüki 6 alapeatükkide koosseisus.
Pärnu linn asub Lääne-Eestis Pärnu lahe rannikul Pärnu jõe suudemes. Linna
territoorium on 32.22 km² ja linna elanike arv on 2013. aasta 1. jaanuari seisuga
42 036 inimest. Linna asustustihedus on 1304 elanikku km² kohta, mis ei ole
eriti kõrge. Võrdluseks, näiteks Tallinna linnaosadest on Pärnuga võrreldava
tihedusega Nõmme linnaosa (2011. aasta andmetel 1313 inimest km² kohta).
Pärnu linna ümbritsevad Audru, Sauga, Paikuse ja Tahkuranna vald.
Pärnu linna ajalugu ulatub aastasse 1251, mil pühitseti Saare–Lääne
piiskopkonna Pärnu toomkirik. 16. sajandil sai Pärnust hansalinn ja sajand hiljem
ülikoolilinn. 1838. aastal avati Pärnus esimene supelasutus. Sellega pandi alus
linna kuurorditraditsioonile. Pärnut võib pidada ka Eesti Vabariigi sünnilinnaks:
23. veebruaril 1918 loeti siin Endla teatri rõdult ette Eesti iseseisvusmanifest.
21. sajandil on Pärnu visioon areneda Läänemere-äärseks elamuskuurordiks.
Rahvastiku struktuurilt ilmestab Pärnut 30-40 aastaste inimeste väike osakaal
(alla Eesti keskmise), samuti naiste suur osakaal vanemates vanuserühmades,
olles püsivalt üle Eesti keskmise alates 60. eluaastast (vt joonis 1).

Joonis 1. Pärnu rahvastiku
Statistikaamet, 2013.

vanuseline

koosseis

aastal

2012.

Allikas:
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Rohket infot Pärnu linna ja selle elanike kohta annab 2012. aastal Pärnu
Linnavalitsuse poolt tellitud Pärnu elukeskkonna analüüs3.
Pärnut tuntakse kuurortlinnana. Siin on pika traditsiooniga spaahotelle, mis
pakuvad nii lõõgastust kui ka taastusravi protseduure. Tulenevalt linna
populaarsusest suvituskohana ja ka hooajalise elukohana võib Pärnu elanikkond
soojadel suvekuudel ulatuda kuni 80 tuhandeni, mis seab Pärnu elutegevuse
korraldamisele omad tingimused (liiklus, ühistransport, vee-, reovee ja
jäätmemajandus jne). Näiteks 2011. aastal korraldatud uuringu kohaselt ööbis
juulikuus Pärnus 45 000 külalist4.
Ettevõtluses on suurimaks tööandjaks tekstiilitööstust esindav AS Wendre.
Suurema töötajate arvuga ettevõtted on veel Scanfil OÜ, Sanatoorium Tervis AS,
Viisnurk AS, Taastusravikeskus Estonia AS, Efore AS, Stram OÜ, AS Matek jt.
Pärnus saab kõrgharidust omandada Mainori Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli Pärnu
Kolledžis.
Pärnus
on
suurepärased
võimalused
purjetamiseks
ja
surfamiseks,
kajakimatkadeks Pärnu lahel ning erinevateks veeatraktsioonideks. WHO
Euroopa tervislike linnade võrgustiku osalisena panustab Pärnu tervislike
eluviiside arendamisse. Rannaala laiendusena on avatud rannapromenaad ja
renoveeritud Rannapark, linnas on avatud mitmeid terviseradasid. Ajaloolises
kesklinnas on muudetud atraktiivseks puhkusekeskkonnaks Vallikäär, kus
pakutakse vabaaja veetmise lisavõimalusi lastega peredele.
Suure osa linna haldusterritooriumist moodustavad rohealad. Pärnu linna parkide
ja haljasalade pindala kokku on 6,5 km2. Lisaks ümbritsevad linna Niidu, Raeküla
ja Reiu metsad, mis on määratletud kui kaitsemetsad ning Rääma raba.
Looduskaitselistel kaalutlustel on Pärnus looduskaitse alla võetud kaheksa parki,
neli alleed ning mitmeid üksikobjekte. Pärnu linna territooriumi läbivad Pärnu ja
Reiu jõed, samuti suuremal jaol Pärnu laht ja rannikukooslused on kantud Natura
2000 võrgustiku alade nimekirja.

3http://www.parnu.ee/fileadmin/user_upload/areng/uurimused/elukeskkonna_uuringu_aruanne_2

012.PDF
http://www.parnu.ee/fileadmin/user_upload/areng/uurimused/Parnu_suvekylaline_2011_raport.p
df

4
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4. Planeeringuga kavandatavad tegevused
Alljärgnevalt antakse ülevaade planeeringuga kavandatavatest
keskendudes aspektidele, mis on olulised KSH seisukohalt.

tegevustest

Pärnu üldplaneering on üldjoontes konservatiivne planeering, mis lähtuvalt
rahvaarvu kasvuprognoosidest ja majanduslikust olukorrast ei näe ette väga
ekstensiivseid arendusi. Kavandatavad muudatused on suunatud pigem asutuse
tihendamisele ja linnaruumi kvaliteedi kasvule.
Peamised põhimõtted ja eesmärgid on seotud avaliku linnaruumi arendamisega
ja aktiviseerimisega. Keskust on vaja tugevdada ja tema rolli arengusuundadega
rõhutada. Puhkealade, eriti ranna, kvaliteeti on vaja tõsta ja tegevust hajutada.
Säilitatakse Pärnule omane linnamaastik, kõrghooneid ei soosita, va. tornid,
mastid, sillakonstruktsioonid. Liikumisskeemi tehakse optimaalsemaks (uued
sillad), loogilisemaks (ligipääs randa) ja antakse võimalusi kergliiklusele (uued
sillad, pargi-kõnni süsteemi rakendus).
Üldplaneering annab suunised 18 linna arendamise seisukohalt võtmetähtsusega
arenguala arendamiseks.
Kesklinnas koostatakse üldplaneering, linnaruumi arendamine hakkab toimuma
arhitektuurikonkursside kaudu. Samuti nähakse ette pinnavete, sh. sadevete
teemaplaneeringu koostamine.
Võrreldes kehtiva üldplaneeringuga on uue üldplaneeringuga kavandatud rida
muudatusi, mis on käsitletud Tabelis 2.
Lisaks käsitleb kehtiv üldplaneering süviti järgmisi teemasid:
•
•
•
•
•
•

Miljööväärtuslikud alad – oluliselt põhjalikumad tingimused miljööväärtuse
kaitseks
Muinsuskaitse alused alad ja muinsuskaitse eritingimused
Arengualad, kus arendamine toimub tervikliku ruumi- ja funktsionaalse
programmi alusel.
Teedestruktuur, liiklus ja transport – eraldi peatükk
Rohestruktuur ja puhkealad – eraldi peatükk
Sotsiaalne infrastruktuur – eraldi peatükk
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Tabel 2. Koostatava üldplaneeringuga kavandatu võrdlus kehtiva
üldplaneeringuga (Pärnu üldplaneeringut tutvustava materjali alusel)
Kehtiv üldplaneering

Põhimõtted

Määratletud on kestva ja säästva arengu
tingimused (p 1.3), kus kirjeldatakse
demokraatia üldpõhimõtteid, erinevate
tasandite koostöö ja säästva arengu
seadusest lähtumise vajadust, millel ei
ole üldplaneeringu kontekstis erilist
sisulist tähendust.

Selge visioon puudub

Avaliku linnaruumi kvaliteeti ei ole
käsitletud. Üldplaneeringuga on antud
konkreetsed tegevused elluviimiseks
erinevates linnapiirkondades.
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Koostatud on eraldi peatükk ruumilise
arengu põhimõtete kohta, mis
jaguneb planeerimise ja ruumi
põhimõteteks ning mille keskmes on
inimkeskne linnaruum.
Samuti on määratletud konkreetsed
ruumilise arengu eesmärgid, mille
aluseks on järgmine visioon:
“Pärnus on elav ja hästi
ligipääsetav keskus koos
kuurordialaga. Kõrge ruumiline
ja arhitektuurne kvaliteet ning
tõhusalt ja säästlikult toimivad
võrgustikud loovad soodsa
keskkonna töökohtade ja elanike
lisandumiseks.”
Samuti on defineeritud ja eraldi
peatükina lahti kirjutatud avaliku
linnaruumi kujundamise
põhimõtted, mis on kõige
olulisem linnaruumi osa. Lähtuvalt
sellest on paremini määratletud ka
kohaliku omavalitsuse vastutus
linnaruumi kvaliteedi eest seisjana.
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Varasema katastri põhine. Kataster ei
arvesta planeerimise vajadustega.
Piirangud ei lähtu keskkonna- vaid
registriloogikast. Tingimused ei sõltu
linna piirkonna või olemasoleva
hoonestuse eripärast.
Nt:
-Väikeelamumaale võis ehitada kuni
2-korruselisi korterelamuid (ka eramute
vahele).
-Ärimaal ei olnud sisuliselt määratud,
millist äri ja kus võib teostada.

Maakasutuse funktsioonid ja tingimused
lähtuvad sellest, milliseks soovime
linnaruumi kujundada või millisena
säilitada määrates (või jättes
määramata) vajalikud piirangud.
Tegevus maakasutuse raames lähtub
põhifunktsioonist, mis tähendab, et
nt elamupiirkonnas on lubatud ka
seonduvad kõrvalkasutusviisid nagu
puhkealad, transport, tehniline
varustus ning sobilik ettevõtlus ja
ühiskondlik tegevus.

Liigse detailsuse tõttu oli maakasutus
liialt domineeriv üldplaneeringu
komponent. Samas kajastas maakasutus
pigem olemasolevat olukorda. Sellest
tulenevalt
ka suur hulk üldplaneeringut muutvaid
planeeringuid.

Elamumaa (E)

Elamumaa
Korruselamumaa
Väikeelamumaa
Garaažide maa
Suvila- ja aianduskruntide maa
Ühiskondlike hoonete maa
Ärimaa
Tootmismaa
Üldmaa
Supelrandade maa
Kalmistud
Riigikaitsemaa
Transpordimaa
Veekogude maa
Jäätmehoidlate maa
Kaitsealune maa

Elamute maa-ala
Pereelamute maa-ala
Väikeelamute maa-ala
Korruselamute maa-ala
Segahoonestuse maa-ala
Üldkasutatavate hoonete maa-ala
Äri- ja teeninduse maa-ala
Tootmise maa-ala
Rannateeninduse maa-ala
Puhke ja haljasala maa-ala
Supelranna maa-ala
Kalmistute maa-ala
Riigikaitse maa-ala
Liikluse maa-ala
Sadamate maa-ala
Raudtee maa-ala
Tehnoehitise maa-ala

Sihtotstarbed:
EE - Väikeelamumaa
EK - Korruselamumaa
Garaažide maa
Suvila- ja aianduskruntide maa

Sihtotstarbed:
Ep - Pereelamute maa-ala
Ev - Väikeelamute maa-ala
Ek - Korruselamute maa-ala

Tingimused kehtivad ühtselt üle kogu
linna sõltumata sellest, kas on tegemist
keskuse või äärelinnaga – probleemid,
vaidlused rakendamisega.

Elamualade arendamisele on antud
põhjalikumad tingimused. Tingimuste
rakendamisel tuleb arvestada
konkreetse asukoha ruumilist
keskkonnast. Tingimused ei kehti
ühtmoodi kogu linna territooriumil.
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Lubatud kuni 25% ärimaa
kõrvalfunktsiooni (ilma dp-ta)

Määratud on soovituslik min. krundi
suurus, mis on põhjustanud palju
vaidlusi.
Krundile teise elamu ehitamise tingimus
on määratud, kuid sõnastus on segane.
Kruntide täisehituse kohta üle linna üks
reegel sõltuvalt krundi suurusest.
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Lubatud kuni 25% ärimaa
kõrvalfunktsiooni (ilma dp-ta). Lisaks
on lubatud toetavate ja teenindavate
funktsioonide kavandamine nagu
teed, tehnoehitised ja haljasalad ning
piirkonda sobivad ettevõtted ja
ühiskondlikud objektid dp-ga
(hoonetele kehtivad elamuala
üldting.).
Määratud on min. krundi suurus (600
(-10% perim. hoonestuse puhul)).
Selgemalt on määratud krundile teise
elamu ehitamise tingimused.
Kruntide täisehitus – üldreegel sarnane
kehtiva üp-ga, kuid on mitmeid
täpsustusi. Samuti on määratud ära
min haljastusprotsent (30%).
Antud on olulisemad nõuded piiretele.

Korterelamute ehitusaluse pinna osas
keerukas valem.

Ridaelamutele erandlik täisehitus 40%

Nõue korterite suuruse osas. Jätkuvalt
on surve suvituskorterite
ehitamiseks, kuid linn soovib pigem
peresõbralikku keskkonda.
Täpsemad tingimused ridaelamute
kavandamisele

Üldplaneeringus on toodud järgmised keskkonnakaitselised ettepanekud (seisuga
2.mai 2014)
1. Pärnu linna parkide kohaliku kaitse alla viimine
Üldplaneering teeb ettepaneku Pärnu linna parkide riiklikku kaitse alt maha
võtmiseks ja kohaliku kaitse alla määramiseks. Kaitsemeetmete leevenemine on
vajalik erinevate ümberkujundustööde teostamiseks. Meetmete leevendamine ja
riikliku kaitse alt välja määramine kehtib alljärgnevatele parkidele:
Annemõisa park
Lydia Koidula park
Munamäe park
Pärnu Vanapark
Vabaduse (Võidu) park
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2. Ehituskeeluvööndi vähendamine
Üldplaneering loetleb alad, kus taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist.
Vallikääru kaldal
10m
Lai tn 2 kinnistul
10m
Rääma tn. 27
10m
Pärnu keskrannas 50m
3. Leevendavad meetmed
Olulise negatiivse
järgnevaid

keskkonnamõju

vähendamiseks

kavandab

üldplaneering
meetmeid:

- Müra mõju elukeskkonnale selgitatakse välja vastavate uuringute alusel.
Uuringute alusel selgitatakse välja vajalike müra takistavate meetmete
rakendamine müra tekitavate ehitiste rajamisel või olemasoleva
keskkonna kaitsmisel liigse müra eest. Müra leevendavate meetmete
rakendamisel
kaaluda
esmajärjekorras
hoonestust
mittevarjavaid
meetmeid.
Kui
on
möödapääsmatu
vajadus
müratõkkeseinte
kavandamiseks, siis tuleb need kujundada nõnda, et keskkonna ruumiline
kvaliteet säiliks.
- Välisõhu kvaliteedi tagamine tänavapoolsetel puhkealadel või laste
mänguväljakute;
- Vibratsioon. Vibratsiooni aspektiga arvestamine kui ehitised jäävad
raudteele lähemale kui 50-60m;
- Valgusreostus. Kavandada valgustus selliselt, et see täidaks valgustuse
eesmärke, kuid toimiks võimalikult vähe valgusreostusena;
- Tuleb arvestada lihkeohtlikkusega. Jõeäärsete alade planeerimisel arvestada
kaardil 14 määratud ehitusgeoloogiliste tingimusega;
- Reostusohu
vähendamiseks
tuleb
tamponeerida
või
likvideerida
mittekasutatavad puur-ja salvkaevud;
- Niidu tööstuspiirkonnas vältida tugevat vibratsiooni tekitavat tootmist.
Võimalusel läbi viia uuring pinnase- ja põhjaveereostuse kohta;
- Arvestada üleujutusohuga;
- Tagada Natura 2000 võrgustiku alade kaitseväärtuste säilimise ja kaitseeesmärkide täitmine.
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5. Alternatiivsed arengustsenaariumid
5.1.

Arengustsenaariumitest ja võrdlemisest, parima stsenaariumi
valikust

Käesoleva aruande koostamise hetkeks oli Pärnu üldplaneeringu koostamine
jõudnud järku, kus oli selgunud, et Pärnu üldplaneeringu puhul saab rääkida
konservatiivsest planeeringust ning mastaapseid mahulisi arenguid pole ette
näha. Küll aga analüüsiti mõningaid kvalitatiivseid muudatusi, millest olulisim on
Pärnu linnaosadevaheliste ühenduste parandamine läbi täiendavate sildade ja
muude ületusvõimaluste ettenägemise.
Käesolevas
aruandes
käsitletakse
alternatiivsete
arengustsenaariumite
võrdlusena keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §
40 lg 4 punktide 3, 9 ja 10 tähenduses Pärnu sillavariantide analüüsi (vt ka
tervikaruannet lisas 2), kus tehniliste lahendusvariantidena on käsitletud
kesklinna Raba tänava piirkonnaga ühendavaid sillavariante:
•
•
•

Aia tänava ja Rääma tänava ühendusena kulgev sild, edaspidi lühendatult
Aia tn sild;
Pargi tänava ja Rääma tänava ühendusena kulgev sild, edaspidi
lühendatult Pargi tn sild; ja
Vingi tänaval ja Rääma tänava ühendusena kulgev sild, edaspidi
lühendatult Vingi tn sild.

Peamised sõlmpunktid ja sillavariandid on toodud joonisel 2.
Parima alternatiivse arengustsenaariumi valik toimub läbi planeeringuprotsessi
ning otsuse parima alternatiivse arengustsenaariumi osas langetab kohalik
omavalitsus läbi planeeringu kehtestamise otsuse.
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3
1

2

Joonis 2. Kaalutud sillavariandid (vasakpoolseim on nn Aia tänava variant (nr 1),
keskmine on Pargi (nr 2) tänava variant ja Parempoolne Vingi tänava variant
(nr 3)).
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Alternatiividega kaasnevad mõjud, alternatiivide võrdlus

Järgnevas tabelis on üldistatult esitatud sillavariantide elluviimisega kaasnevad
mõjud erinevate olulist erinevust omavate keskkonnakomponentide lõikes.
Tabel 3. Sillavariantide võrdlus
Skaala:
Mõju
Tugev positiivne

Vastavus tabelis

Nõrk positiivne
Neutraalne
Nõrk negatiivne
Tugev
negatiivne

Valdkond

0-variant

Aia tn
variant

Pargi tn
variant

Rohestruktuuri
dele ja
kaitsealustele
objektidele

Mõjud
rohealadele ja
kaitsealustele
objektidele
jäävad
endisele
tasemele

Tingimusel,
et ehitustööd
toimuvad
punktiiriga
märgistatud
territooriumil
on
kaasaegsete
ehitus- ja
kasutusmeetmete
rakendamisel
negatiivsed
mõjud
välditavad.

Tingimusel,
et ehitustööd
toimuvad
punktiiriga
märgistatud
territooriumil
on
kaasaegsete
ehitus- ja
kasutusmeetmete
rakendamisel
negatiivsed
mõjud
välditavad.

Natura 2000
aladele
Pärnu jõe
hoiuala kaitseeesmärk on

Säilitatakse 4
kala- ja ühe
selgrootuliigi
elupaik endisel
tasemel.

Prognoositav
on siiski
mõõdukas
mõju, mida
tuleb

Prognoositav
on siiski
mõõdukas
mõju, mida
tuleb

Mõju

Loodus
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Vingi tn
variant
Silla alla jääv
park ei oma
kaitsealust
väärtust.
Tingimusel,
et ehitustööd
toimuvad
punktiiriga
märgistatud
territooriumil
on
kaasaegsete
ehitus- ja
kasutusmeetmete
rakendamisel
negatiivsed
mõjud
välditavad.
Silla variant
lõikab Raba ja
Männi tänava
vahel olevast
pargist ära
umbes ½
hektarit, see
on vähem kui
1/10 kogu
pargist.
Prognoositav
on siiski
mõõdukas
mõju, mida
tuleb
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nõukogu
direktiivi
92/43/EMÜ I
lisas nimetatud
elupaigatüübi jõgede ja
ojade (3260)
kaitse ning II
lisas nimetatud
liikide - hingu
(Cobitis
taenia),
võldase
(Cottus gobio),
jõesilmu
(Lampetra
fluviatilis),
lõhe (Salmo
salar) ja
paksukojalise
jõekarbi (Unio
crassus)
elupaikade
kaitse.

Tervis

Sotsiaalmajandus

Liiklusmõjud
sh. Müra
(oluline müra
80dB),
vibratsioon,
õhusaaste

Müra,
vibratsiooni ja
õhusaaste tase
jääb endisele
tasemele, mis
on Kesklinna
silla piirkonnas
suur.

tehnoloogia
valikuga
leevendada.
Kandekonstruk
tsioone võiks
olla vees
võimalikult
vähe ja neid
tuleks rajada
tehnoloogiaga,
mis ei
põhjusta
negatiivset
mõju
kaitseväärtust
ele

tehnoloogia
valikuga
leevendada.
Kandekonstruk
tsioone võiks
olla vees
võimalikult
vähe ja neid
tuleks rajada
tehnoloogiaga,
mis ei
põhjusta
negatiivset
mõju
kaitseväärtust
ele

tehnoloogia
valikuga
leevendada.
Kandekonstruk
tsioone võiks
olla vees
võimalikult
vähe ja neid
tuleks rajada
tehnoloogiaga,
mis ei
põhjusta
negatiivset
mõju
kaitseväärtust
ele

Majad silla
ääres võivad
olla mõjutatud
ülenormatiivse
liiklusmüra
poolt.
Olemasoleva
kesklinna silla
naabruses
olukord
leeveneb

Majad silla
ääres võivad
olla mõjutatud
ülenormatiivse
liiklusmüra
poolt.
Olemasoleva
kesklinna silla
naabruses
olukord
leeveneb.
Liiklusskeem
on ebaselgem
ja tühisõitude
tõenäosus on
suurem.

Majad silla
ääres võivad
olla mõjutatud
ülenormatiivse
liiklusmüra
poolt.
Olemasoleva
kesklinna silla
naabruses
olukord
leeveneb /
mõjuga./

Võõrandamised ja vara

Võõrandamisi
läbi viia pole
vaja, varale
mõju ei
avaldata.

Lammutamisel
e kuulub kaks
hoonet.
Võõrandamisel
e kuulub osa
Lai tn 10
kinnistust –
linnal kohustus
tasuda
13 000 000
EEK
(830 851,43
EUR).
Teatav maa
hinna
vähenemine
sillalähedastel
aladel.

Võõrandatav
vara puudub.
Lammutatavai
d hooneid on 2
eluhoonet +
politseimaja.
Asendatavad
elupaigad – 9
korterit.
Teatav maa
hinna
vähenemine
sillalähedastel
aladel

Linna

Liiklus järgmib

Katkestused

Katkestused

Võõrandamisel
e kuulub
üheksa
hoonet. Teatav
maa hinna
vähenemine
sillalähedastel
aladel.
Võõrandatav
vara: 1
haldushoone,
6 eluhoonet
(Milles 14
korterit, 4
eramut).
Lammutatavad
hooned: 9 eluja 1
haldushoone
Asendatavad
eluruumid: 13
korterit
Katkestused
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struktuur

Teenuste
struktuur

Majanduslik
mõju/ Silla
maksumus

Liiklus
(OÜ
Stratum)

Kättesaadavus
,
ühenduskiirus

olemasolevat
struktuuri,
kuid
intensiivne
liiklusmaa
lõhestab
kesklinna ja
tekitab
katkestusi.
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vähenevad,
uus sild
sobitub
olemasolevass
e struktuuri ja
on ka
liiklejatele
arusaadav.
Uus struktuur
tekitab esialgu
segadust, kuni
liiklejad
harjuvad.

vähenevad
Kesklinna silla
piirkonnas kuid
uus
liikumisskeem
uues silla
piirkonnas on
keerukas ja
lõhub
struktuuri.

vähenevad
Kesklinna silla
piirkonnas kuid
uus
liikumisskeem
uues silla
piirkonnas on
keerukas.

Elanikel on
kesklinna
teenustele
halvem
ligipääs,
keskus nihkub
ja vaesub tänu
konkureerivale
Papiniidu
keskusele.

Kuna sild
olemasoleva
keskuse
lähedal,
ühendused
seotud
kesklinna
teedevõrguga,
ligipääs
teenustele
paraneb ja
leevendavate
meetmete
rakendamisel
keskus ei
nihku.

Kuna sild
olemasoleva
keskuse
lähedal siis
teenuste
kättesaadavus
paraneb,
ühendus
kesklinna
teedevõrguga
on halvem, kui
Aia variandi
puhul,
leevendavate
meetmete
rakendamisel
keskus ei
nihku

Kuna sild
olemasoleva
keskuse
lähedal siis
teenuste
kättesaadavus
paraneb,
ühendus
kesklinna
teedevõrguga
on halvim,
kuna suunab
liiklust Riia
maanteele,
keskuse
nihkumine on
tõenäolisem
kui teiste
sillavariantide
puhul,
vajalikud
leevendavad
meetmed

Hea ühenduse
puudumine
avaldab
kaudset mõju
linna elanikele,
külalistele ja
linna eelarvele

15/18 miljonit
EUR (kitsas/lai
sild pikemal
trassil)
13/16 miljonit
EUR (kitsas/
lai sild lühemal
trassil)

12/15 miljonit
MEUR
(kitsas/lai sild)

14/17 MEUR
(kitsas / lai
sild)

Ummikud
suurenevad,
linna keskmine
ühenduskiirus
väheneb
(ligikaudu 10
km/h võrra
võrreldes 2010
aastaga)

Esialgsete
modelleerimist
e põhjal on
kõik kolm
varianti enamvähem
võrdsed,
väikeste
erinevustega
on pingerida
Pargi – Vingi –
Aia. Keskmine
ühenduskiirus
linnas on
3km/h võrra
suurem, kui 0-

Esialgsete
modelleerimist
e põhjal on
kõik kolm
varianti enamvähem
võrdsed,
väikeste
erinevustega
on pingerida
Pargi – Vingi –
Aia. Keskmine
ühenduskiirus
linnas on
3km/h võrra
suurem, kui 0-

Esialgsete
modelleerimist
e põhjal on
kõik kolm
varianti enamvähem
võrdsed,
väikeste
erinevustega
on pingerida
Pargi – Vingi –
Aia. Keskmine
ühenduskiirus
linnas on
3km/h võrra
suurem, kui 0-
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Liikluskoridoride
üldskeem

Ristmike
ümberehitamise
vajadus Pärnu
jõe põhjaküljel

Ristmike
ümberehitamise
vajadus Pärnu
jõe lõunaküljel

Uue silla
liikluskoormus
hommikusel
tipptunnil
(mida suurem,
seda paremini
uus sild liiklust
teenindab).
Samas ei
arvesta
liiklusmudel
võimalikke
tühisõite
keeruka või
segase
liiklusskeemi
tõttu.

Olemasolev
olukord on
liiklejate
harjumuspäran
e

Uue silla
asukoha
kontekstis ei
ole vaja
ristmikke
ümber
ehitada, kuid
liikluse
kasvades on
see Pärnu
linnas ikkagi
vajalik.
Uue silla
asukoha
kontekstis ei
ole vaja
ristmikke
ümber
ehitada, kuid
liikluse
kasvades on
see Pärnu
linnas ikkagi
vajalik.

0

variandis.

variandis.

Aia tn
suunaline
koridor on
juhtidele hästi
tajutav

Pargi tn
suunaline
koridor on
juhtidele hästi
mõistetav

Üks
ringristmik:
Rääma – Raba
– Aia sild

Otseselt sillast
tulenevalt ei
ole vajalik
ristmike juurde
ehitamine 2
ristmikku Lai –
Aia ja Pikk –
Aia tänavate
ristumisel on
ka varem
planeeritud

1735 a/h

Üks
ringristmik:
Rääma – Raba
– Pargi sild

variandis.
Kuna koridori
teeb olulisi
suunamuutusei
d Pikk – Riia
mnt ristmiku
piirkonnas, on
liikluskoridor
ebaselge,
samuti on
keerulisem
Rääma – Vingi
sild suunaline
liikluskoridor
Kaks
ristmikku: uus
ristmik Vingi
sild – Raba
tänav
(reguleeritud)
ning Rääma –
Raba ristmiku
rekonstrueeri
mine

3 ristmikku:
Lai – Pargi,
Pikk – Pargi,
Pargi – Rüütli Vanapargi

4 olemasoleva
ristmiku baasil
tekkiv
liiklussõlm (Lai
– Pikk –
Vanapargi –
Riia mnt sõlm)

1994 a/h

1362 a/h
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Kokkuvõtvalt on eelistatud variandiks Aia tänava pikenduse variant, kuna
nimetatud variant seondub kesklinna tänavatevõrguga selliselt, et sillalt tuleva
liikluse liikumissuunad on vanalinna ja ranna suunas, tagades näiteks turistide
liikumise kesklinna funktsionaalses ruumis. Samuti on Aia tänava variant linna
keskusele füüsiliselt lähemal, mis eelpooltoodut toetab. Samuti on eelistatud
variant võrreldavas suurusjärgus kõige odavama, Pargi tänava variandiga. Võttes
arvesse aga asjaolu, et Aia tänava pikenduse rajamisel on ristmikke vaja ehitada
kõige vähem, osutub ka sellest aspektist Aia tänava sillavariant kõige
soodsamaks.
Kõige ebasoodsam on Vingi silla variant, kuna on kõige kallim ja kõige
suuremate linnaruumiliste ja sotsiaalmajanduslike mõjudega, suunates kesklinna
liiklust Riia maantee suunaliselt kesklinnast välja.
Järeldus kehtib eeldusel, et valitud variandi elluviimisel kasutatakse kaasaegset
tehnoloogiat ning ehitusmeetodeid ja rakendatakse leevendavaid meetmeid. Silla
projekteerimisel on vajalik läbi viia nõuetekohane keskkonnamõju hindamine
koos Natura hindamisega.
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6. Üldplaneeringu elluviimisega kaasnev
keskkonnamõjud
6.1.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus

Hindamisel lähtutakse eeldusest, et keskkond on kogu see ruum, kus me elame
ehk keskkond tähendab elu- ja looduskeskkonda füüsilise ruumi tähenduses.
Keskkonna mõiste hõlmab KSH rahvusvaheliselt tunnustatud traditsioonide
kohaselt komponente nii ehitatud keskkonnast, sotsiaalsest kui kultuurilisest
ruumist ning looduskeskkonnast.
Keskkonna definitsiooni osana ei käsitleta virtuaalset keskkonda ega tajutavat
keskkonda kõigis mõeldavates aspektides. Samuti ei pretendeeri KSH
majandusanalüüsi rollile selle kogu aspektides (lahenduste tasuvus- ja
tulemuslikkuse analüüs, mõju riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvele jms.).
Hindamise käigus tuvastatakse võimalik mõju iseloom ja hinnatakse, milline on
selle avaldumine ning ulatus analüüsitud keskkonnakomponentide lõikes.
Pärnu linna üldplaneeringu koostamise käigus on selgunud järgmised aspektid,
mis eeldatavasti vajavad tähelepanu ka keskkonnamõju strateegilisel hindamisel:
- elamuarenduse piirkondade määramine;
- puhke- ja virgestusalade määramine;
- miljööväärtuslike hoonestusalade määramine;
- 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;
- jätkusuutliku linnalise liikuvusskeemi arendamine, kergliikluse osakaalu
suurendamine linnaliikluses;
- rohevõrgustiku ja kaitsealade säilimine.
Hindamise faasis viidi läbi vastavusanalüüs, kus analüüsiti planeeringulahenduse
mõju linna poolt kehtestatud keskkonnaeesmärkide täitmisele ning välismõjude
analüüs, mille käigus hinnati üldplaneeringu lahenduse mõju väliskeskkonna
komponentidele.
Oluline on siinkohal arvestada asjaoluga, et käesolev KSH käsitles vaid
keskkonnakomponente ja –probleeme, mis on seotud käesoleva Pärnu
üldplaneeringu lahendusega ja käsitleb muid Pärnu administratiivterritooriumil
või selle lähinaabruses ilmnevaid keskkonnaprobleeme üksnes määral kuivõrd
need on seotud Pärnu üldplaneeringu eesmärkide või lahendusvariantidega. KSH
ajaliseks ulatuseks on määratletud üldplaneeringu ajahorisont - aasta 2025.
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Vastavusanalüüs

6.2.1.
Ülevaade vastavusanalüüsi metoodikast
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
paragrahvile 40 tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus hinnata
strateegilise planeerimisdokumendi jaoks olulisi rahvusvahelisi, Euroopa Liidu või
riiklikke keskkonnakaitse eesmärke ja kirjeldust, kuidas neid eesmärke ja muid
keskkonnakaalutlusi on strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel arvesse
võetud. Käesolevas peatükis on nimetatud eesmärgid kaasatud vastavusanalüüsi
koosseisu. Vastavusanalüüsi läbiviimisel on eksperdid toetunud parimale Eesti
praktikale ja rahvusvahelistele metoodilistele dokumentidele (näiteks Jones,
et al 20055).
Kuna Pärnu üldplaneeringu algatamisel eraldi keskkonnaeesmärke kokku ei
lepitud, kasutatakse analüüsi läbiviimiseks Pärnu Agenda 21 põhimõtteid, mis
moodustavad üldplaneeringu vastavusanalüüsi läbiviimiseks igati sobilikud
terviklikud keskkonnaeesmärgid. Kuigi Agenda 21 toodud põhimõtted ei ole oma
aktuaalsust kaotanud, on agenda kehtestatud ikkagi 9 aastat tagasi (2004) ning
seetõttu teostati täiendav analüüs, mille käigus selgitati välja millised
keskkonnaeesmärgid või kohutused kehtivad Pärnu linnas tulenevalt
rahvusvahelisest lepetest. Analüüsi tulemuste alusel täiendati Pärnu Agenda 21
põhimõtteid. Mitmete teemakohaste rahvusvaheliste lepetega ei ole Pärnu
liitunud (näiteks „Aalborg+10 - Inspireerivad tulevikusuundumused“), kuid
Pärnule on kohustuslik Leipzigi harta, mis on Euroopa Liidu liikmesriikide
linnaarengu eest vastutavate ministrite poolt kokku lepitud 24.-25. mail 20076.
Harta eesmärk on suunata Euroopa linnade arengu osas strateegilisi otsuseid
vastu
võtvaid
institutsioone
Euroopa
tasakaalustatud
polütsentrilise
linnastruktuuri loomisel.
Vastavusanalüüsi käigus analüüsitakse Agenda 21 ja Leipzigi harta eesmärkide
kajastumist üldplaneeringus, analüüsi tulemusena esitatakse vajadusel
ettepanekud üldplaneeringu elluviimiseks.
6.2.2.
Pärnu Agenda 21
Pärnu kohaliku agenda 21 (edaspidi Pärnu Agenda 21) kiitis Pärnu Linnavolikogu
heaks 2004. aasta kevadel. Strateegia eesmärk on tuua välja Pärnu säästva
arengu peamised eesmärgid ning innustada selleteemaliste diskussioonide
laiemat jätkumist ja toetada konkreetseid tegevusi. Pärnu Agenda 21 toob välja
Pärnu linna tugevad ambitsioonid, mille konkreetset täitmist kajastab linna
arengukava ning mis on oluliseks lähtealuseks ka Pärnu üldplaneeringule.
Pärnu Agenda 21 toob välja ka säästva arengu üldpõhimõtted, millele peab
vastama Pärnu linna areng:
Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt!
Kõikide tegevuste planeerimisel ning vajaduste rahuldamisel peame arvestama
oma tegevuse mõju globaalsetele muutustele. Näiliselt väike tegu võib
5 Jones, C. Baker, M. Carter, J. Jay, S. Short, M. & Wood, C. (toimetajad) 2005. Strategic
environmental assessment and land use planning: an International evaluation. Earthscan, London.
6 Harta on kättesaadav veebis aadressil http://www.eukn.org/dsresource?objectid=143769
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mitmekordsel sooritamisel omada kokkuvõtlikult suurt kaalu ning kaasa aidata
ülemaailmse probleemi suurenemisele või vähendamisele. Samas ei tohi
unustada kohalikke probleeme ning nende lahendamist, kuna elu jätkamiseks on
vajalik tasakaal ka lokaalsel tasandil.
Arvesta tulevaste põlvkondadega!
Oma vajaduste rahuldamisel peame silmas pidama, et meil lasub moraalne
kohustus ja vastutus jätta ka tulevastele põlvedele täisväärtuslikud elamis- ning
arengutingimused.
Tarbi vajaduste piires!
See on eelmist põhimõtet täiendav printsiip, mis tuletab meelde, et kõikide
ressursside puhul peame arvestama ressursi taastumisvõimega, st me ei tohi
tarbida rohkem kui lubab ressursi taastumisvõime ning taastumatute ressursside
kasutamise puhul peame tagama selle jätkumise kuni parema alternatiivi
leidmiseni.
Saastaja maksab!
Subsidiaarsuse printsiip, mis tuletab meelde, et kogu tootmis- ning
tarbimistegevus toimub millegi arvelt ning selle kahju hüvitamiseks on aumehelik
kohustus tekitatud kahju korvata.
Langeta teadmistel põhinev otsus!
Iga planeeringu koostamise ning otsustuse langetamise puhul peame suutma
põhjendada selle vajalikkust ning mõju keskkonnale.
Kasuta parimat võimalikku tehnoloogiat!
Tootmisprotsessis tuleb püüelda selle poole, et tehnoloogia, mida kasutatakse
oleks inimesele ja loodusele võimalikult ohutu, samas majanduslikult tasuv.
Selleks peab olema avatud muutustele ning pidevatele täiendustele.
Agenda 21 seab üldeesmärgid säästvale arengule Pärnu linnas milleks on...
• Ökoloogiline tasakaal
• Vaimselt ja füüsiliselt terve elanikkond
• Turvaline elamis-, töötamis- ja puhkamispaik
• Konkurentsivõimeline ja atraktiivne majanduskeskkond
Tabelis 1. on toodud Pärnu kohaliku agenda 21 põhimõtted ja eesmärgid ning on
hinnatud, kas ja kuidas Pärnu üldplaneering aitab neid eesmärke ellu viia. Ehkki
Pärnu üldplaneeringu eesmärk on tegeleda ruumilise väljundiga muutuste
kavandamisega ja Agenda 21 käsitleb ka eesmärke, millel otsene ruumiline
väljund puudub, käsitleb vastavusanalüüs siiski dokumendis toodud säästva
arengu eesmärke tervikuna.
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Tabel 4. Pärnu Agenda 21 põhimõtted ja eesmärgid ning hinnang, kas ja kuidas
Pärnu üldplaneering aitab neid eesmärke ellu viia.

Pärnu Agenda 21 põhimõtted

Pärnu üldplaneering

Sotsiaalkeskkond
Elanike arvu kasv
Suurendada elanike motivatsiooni enda
rahvastikuregistrisse kandmiseks –
võimalikult täpne rahvaarv annab
planeerijatele ning arendajatele õigema
pildi rahvastiku arengu kohta ning sellest
tulenevalt osatakse teha paremaid
otsuseid. See tagab ka linnale kindlama
tulubaasi.
Eluasemeprobleemide lahendamine –
esmalt koostada eluasemestrateegia, kus
muuhulgas kajastada munitsipaalkorterite
saamise võimalust noortel ning veel
kindlustamata inimesel, sotsiaalselt
vähemkindlustatud gruppide eluasemega
seonduvate probleemide lahendamist.
Maksusoodustused vastavalt kinnisvara
paiknemisele ning omanikule – see tagaks
Pärnu rahvastikuregistrisse kantud
inimestele teatud eelised ning annaks
parema võimaluse konkureerida
kinnisvaraturul
Sündimuse toetamine.
Pärnu linna reklaamimine positiivse ja
atraktiivse elukeskkonnana.
Töökohtade tagamine läbi soodsa
ettevõtluskeskkonna loomise .

Transpordiühenduse parandamine teiste
Eesti suuremate linnadega.

ÜP otseselt seda teemat ei käsitle, kuid ÜP
eesmärk on luua eeldused peresõbraliku
elukeskkonna kujunemiseks.

Munitsipaalelamute käsitlus on Pärnu ÜPs
olemas eesmärgiga parandada
munitsipaalkorterite saamise võimalust
noortel ning veel kindlustamata inimesel.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu üldplaneeringu eesmärgid ning ka
sisulised lahendused (avalik ruum,
linnakeskus, puhkealad jms) on suunatud
linna atraktiivsuse suurendamisele.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu üldplaneering käsitleb ühendusi
teiste Eesti linnadega, samuti ka
rahvusvahelisi ühendusi (Via Baltica, Rail
Baltic jms). Ühenduse parandamine on
Pärnu ÜP kontekstis seotud trassivalikuga
linna piires, jaamade asukoha ja ühenduste
määratlemisega.

Elanikkonna konkurentsivõimelisuse
tagamine läbi heal tasemel hariduse
ning töökohtade
Tööjõustrateegia loomine.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Esimese haridustasemega inimeste
osakaalu vähendamine – tõhustada
koolikohustuse täitmise järelvalvet. Tagada

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
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kõigile lastele alg- ja põhiharidus
arvestades nende erivajadusi.
Kohalike ettevõtete ning siinsete
kooliõpilaste vahelise koostöö tihendamine
võimaldamaks noortele praktikat valitud
erialal ning pikemas perspektiivis ka
töökohta.
Karjäärinõustamise integreerimine
koolisüsteemi – koolidesse karjäärinõustaja
ja/või psühholoog.
Kutseharidusreformi läbi viimine – püüelda
selle poole, et Pärnus kutsehariduse
saanud noorel oleks võimalus end siin
hiljem ka rakendada.
Täiskasvanutele taseme- ja täiendkoolituse
võimaldamine ning sellekohase info
jagamine.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Ettevõtluse inkubaatori käivitamine.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Elanike tervise säilitamine ja
parandamine

Regulaarsed elanike koolitused tervishoiu
alal. Tervislike eluviiside harrastamise
võimaluste laiem reklaamimine.

Tervisenurga avamine raamatukogu
ruumides, linna koduleheküljel.
Rahvatervise ülelinnalised üritused
(jooksud, matkad, tervisepäevad, piknikud
jms).
Elanike-algatuslike tervist edendavate
projektide toetamine.
Tasuta tervisekontrolli päevad elanikele
Töötervishoiu probleemide
teadvustamine
Elanike koolitamine
töötervishoiuküsimustes.
Koolitus tervistkahjustavate faktorite
olemasolu ja mõju kohta erinevatel
töökohtadel.
Tööandjate mõjutamine läbi meedia, läbi

Väga üldiselt võiks siinjuures välja tuua
põhimõtte, milleks on inimese ja ruumi
suhe (kõige esimene põhimõte). Kui tervise
vaatepunktist vaadata, siis ei ole ÜP
eesmärk mitte niivõrd suunata inimest
sportima vaid luua eeldused sellise
keskkonna kujunemiseks, milles inimene
sooviks ise olla sotsiaalselt ja füüsiliselt
aktiivsem. Tervise säilitamine tähendab
pigem seda, et inimene veedaks
võimalikult palju aega (hea kvaliteediga)
linnaruumis ning läbi erineva tasandi
sotsiaalsete kontaktide, jalgsi liikumise,
kergliikluse jms ette tulevate keskkondade
kaudu suunaks linnaruum inimese juba
passiivselt tervislikult käituma ja
tervislikemaid alternatiive valima. Aktiivne
sport on järgmine samm.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
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ühiskondliku suhtumise muutmise
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse
tagamine (eesmärgiga tagada
esmatasandi ja eriarstiabi
kättesaadavus ka vaesuspiiril ja
allpool vaesuspiiri elavatele
inimestele)
Perearstide vastuvõtule registreerimise
süsteemi paindlikumaks muutmine.
Vabanevate hoonete baasil
hooldusravihaigla rajamine (koostöös SA
Pärnu Haiglaga).
Pärnu linna elanike statsionaarse
voodipäeva toetamine (muude
tegevuskulude katmisel: toit,
pesupesemine, pisiremont jne).
Kindlustamata isikutele
hooldusraviteenuste kompenseerimine.
Avahoolduse arendamine ja arengu
toetamine
Eakatele õendusabi päevakeskuse loomine
koostöös SA Pärnu Haiglaga.
Koduõendushooldusteenuse toetamine –
tõhusam ja ressursse säästvam, kui
krooniliste haigustega inimesi saaks kodus
ravida.
Noorte vaba aja veetmise võimaluste
mitmekesistamine ja kättesaadavaks
tegemine
Teostada laiapõhjaline uuring Pärnu
huvialakoolide olukorra ning elanike
soovide/vajaduste kohta. Tagada
huvialakoolide mitmekesisus, mis
võimaldaks kõigil erinevate vajaduste ning
võimalustega lastel huviharidust saada.
Teavitada lapsi ja lapsevanemaid
huvialahariduse võimalustest.
Samalaadsete huvialaringide omavaheline
tihedam koostöö.
Noorsoo ja noorsootöö tähtsustamine.

Suviste hooajaliste töötamisvõimaluste
pakkumine noortele.
Uimastiennetuse ja kuriteo ennetustöö
tõhustamine
Õiguskasvatuse ja uimastiennetustöö
järjepidev edendamine õpilaste,
klassijuhatajate ja lapsevanemate koolituse
kaudu.
Alaealiste vaba aja veetmise võimaluste
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teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle, kuid
üldplaneeringuga jäetakse võimalus
vajadusel nimetatud asutusi rajada lisaks
segahoonestuse ja üldkasutatavate ehitiste
maa-ala juhtotstarbega piirkondades ka
elamute maa-ala ning äri ja teeninduse
juhtotstarbega piirkonnas toetava
otstarbena.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle
Vajadusel noortekeskuste rajamise
võimalus erineva juhtfunktsiooniga aladel
toetava otstarbena. On konkreetsed
objektid, mille ehitamise ÜP ette näeb.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Vaba aja veetmise võimaluste avardamine
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avardamine, arvestades reformitavat
huvialahariduse arengukava.

on ÜPs käsitletud näiteks spordi– ja
kultuurirajatiste osas, kus on lisaks
olemasolevatele reserveeritud maid ka
võrgustiku arendamiseks.

Vaimse tervise probleemide olemasolu
teadvustamine ja võimaluste loomine
nõustamiseks
Nõustamisteenuste võimaldamine
noortekeskustes.
Uimastiennetustöö koordineerimine,
uimastisõltlastele
reahabilitatsioonivõimaluste loomine –
narkoloogi vastuvõtud, päevastatsionaar.
Psühhiaatria päevakeskuse arendamine –
psühholoogi, sotsiaaltöötaja olemasolu.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Elukeskkond
Säästlik põhjavee kasutamine,
tasakaalustatud veevõtt
Minimeerida kaod vee tootmisel, tarbijani
viimisel ja kasutamisel.
Paremaks veemajanduse korraldamiseks ja
juhtimiseks võtta kõik linnas olevad
torustikud arvele.
Vee säästliku kasutamise propageerimine
elanikkonna seas.
Nõuetele vastav joogivesi, mis ei
ohustaks
kuidagi inimese tervist
Kindlaks teha kõik punktreostusallikad ning
reostuse ohtlikkuse järjekorras hakata neid
likvideerima.
Viia lõpule puurkaevude inventeerimine.
Teostada veetorustike renoveerimine ja
läbipesu, et nõuetele vastav puhas vesi
jõuaks tarbijani.
Kanalisatsioonisüsteemi korrastamine
ja täielik väljaehitamine, et puuduks
negatiivne mõju keskkonnale ning
kogu elanikkonnale oleks tagatud vesi
ja kanalisatsioon
Luua kogu Pärnu linna kanalisatsiooni
perspektiivne üldskeem, et välja ehitada
vajalik optimaalne kanalisatsioon (sh ka
neile aladele, kus kanalisatsioon veel täiesti
puudub, ent nõudlus on olemas) .
Korrastada sadeveesüsteemid ning jätkata
ühisvoolse kanalisatsiooni veekogudesse
suubuvate väljaviikide sulgemist.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle, planeeringus küll
esitatakse vee- ja kanalisatsioonitrasside
ülevaateskeemid.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle, kuid
planeeringulahenduses on suund lokaalsete
reoveekäitluslahenduste likvideerimisele.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Üldplaneeringus on käsitletud
kanalisatsioonivõrgu laiendamist
(üldplaneeringu täpsusastmes).
Üldplaneeringus on käsitletud
sademeveesüsteemide arendamist
(üldplaneeringu täpsusastmes).
Üldplaneering teeb ettepaneku
sademeveesüsteemide teemaplaneeringu
koostamiseks.
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Kvaliteetne jõe- ja merevesi
Kasutada parimat looduslähedast heitvee
järelpuhastusmeetodit.
Teostada ja arendada järjepidevalt Pärnu
jõe ja lahe seiresüsteemi HELCOM’i nõuete
täitmiseks ja teha veemajandust puudutav
andmebaas kättesaadavaks kõigile
ametnikele, kes seda vajavad.
Tõhustada üksikettevõtete enesekontrolli
(jõe)reostuse üle.
Pärnu ja Sauga jõe eesmärgipärane
arendamine
Jätkata selgesihiliselt Pärnu jõe
akvatooriumi ja kaldaalade planeeringut –
keskkonnatundlike ja väärtuslike maaalade planeeringute koostamine (sh
veealade planeerimine) on riiklik prioriteet
ning seetõttu tuleks ka Pärnu jõe
arendamiseks luua tulevikkuvaatav
tervikkontseptsioon – millist liiklust
jõgedele soovitakse, millised sildumiskohad
selleks vajalikud on, millised saavad olema
üldised jõe ja jõekallaste
kasutusvõimalused elanike ja puhkajate
jaoks;.
Viia läbi vajalikud mõõdistustööd, mille
kohaselt alustada eutrofeerumise
peatamiseks vajalikke kaevetöid, jõgede
kallaste kindlustamist.
Teostada regulaarselt veenäitajate kontrolli
Kõrgendada järelvalvet jõekallaste äärse
ehitustegevuse osas.
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Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

ÜP lahenduses on võetud aluseks Pärnu jõe
akvatooriumi ja kaldaalade planeeringu
seisukohad. Samuti on lisatud varem
planeerimata jõealadele sildumiskohad jms.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle, kuid jõeäärset
arendustegevust on käsitletud mitmes
võtmes.

Rannajoone kujundamine koostöös
naabervaldadega
Uurida liivade liikumist ning rannajoone
arengut ning vastavalt sellele hinnata
puhkerandade laiendamise võimalust ja
vajadust.

ÜP käsitleb puhkerandade arendamist ja
laiendamist ja nende seost
looduskaitseliste piirangutega, kuid mitte
seoses rannajoone arengu ja liivade
liikumisega.

Õhukvaliteedi parandamine
Teostada regulaarseid tahkete osakeste ja
kasvuhoonegaaside emissiooni mõõtmisi .
Teostada ultraviolettkiirguse intensiivsuse
mõõtmisi.
Rajada õhusaaste levikut takistavaid
haljasribasid suure intensiivsusega
magistraalide, tööstuspiirkondade ja
elamupiirkondade isoleerimiseks.
Kindlaks teha ja kõrvaldada lõhnareostus.
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Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
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Asfalteerida kruusakattega teed
vähendamaks nendest lendlevat tolmu .
Tolmureostuse tõkestamiseks kehtestada
tööstusettevõtetele nõue, et nende
territooriumilt väljuvad masinad oleksid
puhtad.
Kasutada keskkonnasõbralikke
küttematerjale (s.h. maagaas).
Tugevdada reostusohtlike ettevõtete
järelevalvet .
Optimaalse säästliku liikluskorralduse
kujundamine
Koostada transpordi üldskeem – selleks
teostada liiklusintensiivsuse uuringuid ja
õhuseiret, et oleks võimalik märgata
liiklusskeemi ülekoormatud punkte ning
seega vastavalt vajadusele teostada liikluse
ümberkorraldust või teede projekteerimist
Optimeerida sõiduteede laiust (eriti uute
teede rajamisel), parandada teekatteid
ning liiklusmärgistust, et tagada sujuv
liiklussüsteemi korraldus ning seeläbi
sõidukite poolt õhkupaisatavate kahjulike
ainete vähenemine.
Viia transiidiliiklus elamupiirkondadest välja
(prioriteetsed sadama ümbersõidutee ning
Via Baltica rajamine).
Ühistranspordi arengukava koostamisel
selgitada välja täpsed inimeste vajadused,
et vastavalt nõudlusele oleks tagatud
võimalikult parim ühistranspordiliinidega
kaetus.
Parkimisprobleemide lahendamine
(eelkõige südalinnas ning rannarajoonis)
liikluse ajutise takistamise,
parkimismajade, muruvõrkkattega parklate
ning tasuliste parklate rajamise teel.
Elanike liiklemisharjumuste muutmine
Viia lõpule jalgrattateede planeering ning
arendada välja turvaline jalgrattateede
võrgustik, mis tagaks liiklejale võimaluse
läbida jalgrattal kõik linna strateegiliselt
olulised piirkonnad – teenindusasutused,
tööstuspiirkonnad, puhkealad.
Erinevate transpordivahendite
propageerimine – rõhuga jalgratta ning
ühistranspordi kasutusel.
Rahuliku elu- ning puhkekeskkonna
saavutamine
Viia läbi täpsed müra uuringud, koostada
linna mürakaart .
Soodustada tööstusettevõtete
elamupiirkondadest väljaviimist.
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Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Liiklusloenduse andmed on ÜP-le aluseks.
ÜP raames on koostatud ka uuring töö- ja
elukohtade paiknemise kohta.
Transpordimõjude osas on vaja regulaarset
seiret.

Sõiduradade laius on ÜPga reguleeritud.

ÜP määrab ära veotänavad. Sadama
ümbersõit ja Via Baltica on valmis.

ÜP raames on koostatud ka uuring töö- ja
elukohtade paiknemise kohta.

ÜP jaoks on eesmärk liiga täpne. ÜPs on
öeldud, millal võiks rakendada tasulist
parkimist.

Olemasolevad ja planeeritavad
kergliiklusteed on ÜPs määratud.

ÜP näeb otseselt ette autoliikluse
vähendamist ja soodustada autole
alternatiivsete sõiduvahendite kasutamist.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
ÜP on selles osas suhteliselt paindlik.
Olemasolevad tootmisalad
elamupiirkondade läheduses on määratud
arengualadeks ja otsest nõuet nende ära
kolimiseks ei ole. Tegemist on
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pragmaatilise vajadusega säilitada
töökohad Pärnus. Samas on
elamupiirkondade vahetusse lähedusse
jäänud suhteliselt vähe tootmisettevõtteid.
Oleme suutlikud ümber töötlema
ja/või ohutult ladestama kõik tekkivad
jäätmed
Vastavalt jäätmeliigile kasutatakse parimat
teadaolevat (st kõige
keskkonnasõbralikumat ning ressursse
säästvamat) jäätmete ümbertöötlemise ja
taaskasutamise viisi.
Soojamajanduses kasutada teiste
taastuvate küttematerjalide hulgas ka
keskkonnasõbralikku energiajäätmetega
kütmist.
Jäätmetest energia saamisele eelistada
nende taaskasutamist toormematerjalina.
Kogu toote elutsükkel on kontrolli all
ning jäätmemajandus
terviksüsteemina paigas
Selgitada välja täpsed jäätmete kogused
jäätmetekitajate gruppide kaupa .
Luua tihe vastastikune koostöö
jäätmetekitaja, koguja ning käitleja vahel .
Jäätmeid koguda liigiti ning selleks luua
vastav kogumissüsteem – nii era- kui ka
kortermajade juurde paigaldada optimaalne
arv erinevaid konteinereid (nt klaas,
paber, energiajäätmed, orgaanilised
jäätmed, segajäätmed). Diferentseerida
jäätmehind – sorteerimata prügi
äraandmine kallim.
Tuleb leida võimalus spetsiifiliste
erijäätmete (nt reoveesetted, kalatööstuse
ja tekstiilijäätmed jne) taaskasutamiseks
või ladestamiseks, kuna seda ei tehta ka
2006. aastal avatavas kohalikus Paikuse
jäätmekäitluskompleksis.
Elanikud ja ettevõtjad püüavad oma
jäätmete hulka vähendada ning on
teadlikud jäätmete kogumise
võimalustest ja kohustustest
Viia läbi põhjalik teavitustöö
jäätmekäitlustsüklist, prügi sorteerimise
vajalikkusest – korraldada näitlikke
õppepäevi, ekskursioone; anda välja
trükiseid; teha teavitustööd kohalikus
ajalehes .
Ettevõtted koostavad oma jäätmekava.
Soojamajanduse ümberkorraldamine
vähendamaks energiakadusid ning
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Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP otseselt energiajäätmete
kasutamist ei käsitle, kuid soovitab
soojamajanduses kasutada energia- ja
loodussäästlikke lahendusi.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Üldplaneering seda teemat ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
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vältimaks keskkonnaohtlikke avariisid
Jätkata reostavate väikekatlamajade
sulgemist ning kaugküttevõrgu
amortiseerunud torustike väljavahetamist.
Keskkonnasõbraliku alternatiivina kaaluda
võimalust biokütusel põhineva(te)
soojuselektrijaama(de) rajamiseks.
Taastuvate keskkonnasõbralike
kütuste kasutamise suurendamine
soojamajanduses

Energia saamiseks kasutada enam turbaja puidukütet; energiajäätmeid.

Kehtestada soojuspumpade
projekteerimiseks ning rajamiseks
vajalikud normid.
Ökoloogiliste meetmete kasutuselevõtt
elamuehituses
Elanike teavitamine säästvat tarbimist
võimaldavatest abinõudest, energiat
kokkuhoidvatest tehnilistest lahendustest.
Ehituskonstruktsioonide, -materjalide ja toodete taaskasutuse propageerimine;
säästva renoveerimise alase teabe
jagamine.
Taaskasutada mahajäetud ehitisi.
Rajada ökoloogilist elamuehitust kasutades
nö näitlik ökoloogiline linnaosa, Pärnu
Noorte Loodusmajale ökomaja.
Rohestruktuuride terviklik arendamine
Leida vahendid rohestruktuuride pikaajalise
perspektiiviga teemaplaneeringu
teostamiseks.
Rohealade piiride täpne mõõdistamine.

Väärtuslike maastike määratlemine.

Haljasalade tervendamine. Korraldada
linnaelanikele teabepäevi, kus neil oleks
võimalik saada infot aedades kasvavate
puude õige hooldamise kohta.
Haljasalade GISi väljaarendamine ning
kõigile huvitatutele kättesaadavaks
tegemine.
Rohealade korrashoiu ja turvalisuse
tagamine
Koostada rohestruktuuride hoolduskava

Pärnu üldplaneeringu KSH aruanne

ÜP sellega otseselt ei tegele, kuid probleem
on lahendatud, sest valdavas osas on
väikekatlamajad rekonstrueeritud.
Pärnu koostootmisjaam toimib.

Jätkata piirkondade kütmist lokaalsete
tahke-, vedel- või gaaskütusel töötavate
kütteseadmete, maakütte, elekterkütte või
õhksoojuspumpade abil. Võimalusel
kasutada energia- ja loodussäästlike
lahendusi.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle, kuid kavas on
lokaalse energiatõhususe teema fikseerida
soovituste ja tingimustena.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle, kuid võimalik
oleks see tingimus seada nt mõnele
arengualale.
Varem koostatud rohestruktuuride
teemaplaneeringu materjale on kasutatud
ÜP koostamisel.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle
Väärtuslikud maastikud on määratud Pärnu
maakonna teemaplaneeringuga Asustust ja
maakasutust suunavad
keskkonnatingimused, mida Pärnu ÜP
täpsustab.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
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Uuendada pargiteid; mitte kasutada
äärekivisid, mis takistavad sademevete
imendumist pinnasesse; eelistada teekive
asfaldile.
Parkide valgustatus (turvalisuse
tagamiseks).
Jõekallaste ning mereranna läbitavuse
ning korrashoiu tagamine
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teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle, küll aga on välja
toodud, et puhkealadele peab olema
tagatud juurdepääs.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Jõekallaste korrastus kõikide jõe kallastel
krunte omavate inimeste poolt; kõigile
jõekaldale läbipääsu tagamine.

ÜP-s on maakasutuse planeerimisel võetud
suund jõekallaste atraktiivsuse
suurendamisele ja läbipääsu
parandamisele.

Teostada rannaalade planeering
tingimusega, et seal oleks muuhulgas
arvestatud rannaala läbitavuse ning kõikide
inimeste puhkevõimalustega.

ÜP-s on seatud eesmärk tagada ranna- ja
kalda avalik kasutus, vaba läbipääs ja
juurdepääs veeäärsele alale.

Teostada rannaniitude perioodilisi niitmisi.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle, Pärnu
rannaniitude hooldus on ette nähtud
Rannaniidu LKA kaitsekorralduskavas.

Elanikele looduses puhkamiseks
täiendavate võimaluste loomine
Laste mänguväljakute rajamine (sh
majadevaheliste mänguväljakute
korrastamine).

Pärnu ÜP näeb ette, et lähipuhkealade
kujundamisel tuleb eelkõige arvestada
erinevas vanuses laste mängu- ja
sportimisvõimaluste kavandamise
vajadustega.

Virgestusalade loomine linnaäärsetesse
metsadesse.

Pärnu ÜP näeb ette.

Niidu parkmetsa korrastus – jõuda
kokkuleppele omanikusuhete, sealse
tegevuse võimaldamise ja kogu ala
hooldamise osas.

Pärnu ÜP näeb ette Niidu maastikukaitseala
loodusväärtusi ja kaitse eesmärke
arvestavate puhkevõimaluste kavandamist
(rahvaürituste toimumispaik, suusarajad,
jooksurajad jms).

Keskkonnasõbralike ettevõtete
kujunemine
Juurutada keskkonda minimaalselt
koormavaid tehnoloogiaid; selleks teha
koostööd ettevõtja, avaliku sektori ning
tehnoloogiliste lahenduste pakkujate vahel
(nt energiatarnija, tugiteenuseid pakkuvad
ettevõtted, teadusasutused).
Tööstuslikus tootmises arvestada toote
keskkonnamõju kogu elutsükli jooksul.
Keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid
kasutatavate ettevõtete tunnustamine,
neile maksu- ja investeerimissoodustuste
tegemise pooldamine; Keskkonnasõbralike
ettevõtete kandideerimine ökomärkidele.
Keskkonnajuhtimissüsteemide alaste
koolituste korraldamine ettevõtetele;
Puhtama Tootmise Keskuse tegevuse
tutvustamine ettevõtetes.
Ettevõtte jäätmekava koostamine – iga
ettevõtte ülesanne (kehtestatud Pärnu
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Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle, ehkki eri
tehnoloogiast ja mastaapidest tuleneva
tööstuse paiknemisega seotud.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
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linna jäätmeeeskirjaga).
Linnavalitsuse kehtestatud regulatsioonide
järgimine ettevõtete poolt.
Ettevõtetele soodsa
tegutsemiskeskkonna tagamine
Viia läbi regulaarsed kohtumised Pärnu
Linnavalitsuse ja linna ettevõtete vahel, et
tõhustada koostööd; tagada kohalikku
arengut puudutava informatsiooni
vahetamine (nt keskkonnaaruanded,
kohalikku majandust puudutav
informatsioon, haridusasutuste info).
Tutvustada ettevõtjatele (sh
potentsiaalsetele investoritele)
üldplaneeringuga kehtestatud Pärnu linna
maakasutuse sihtotstarbeid ning
planeeringu põhimõtteid,
et ettevõtjad saaksid ülevaate linnaruumi
kasutamise võimalustest. See vähendaks
hilisemaid ekslikke samme ehitustegevuses
ning probleeme naabruskonnaga (a´la
tööstusettevõtte ja elamupiirkonna
vahelised konfliktid).
Viia läbi kutseharidusreform, mis looks
tingimused kohalike ettevõtete vajadustele
vastava tööjõu koolitamiseks Pärnu linnas
Transpordisüsteemi planeerimisel
arvestada enam ettevõtete tegevusest
tingitud suure transpordikoormuse, tööliste
liikumisvajadusega.
Selgitada välja ettevõtete tugiteenuste
vajadus.
Pärnu Linnavalitsuse töös arvestada
säästva arengu põhimõtteid ning
tagada avatud planeerimis- ja
otsustamisprotsess
Koostada regulaarselt (3-aastase tsükliga)
keskkonnaauditit.
Tagada erinevate osakondade parem
infovahetus ning andmete kättesaadavus
Positiivse eeskuju näitena alustada Pärnu
Linnavalitsuse keskkonnajuhtimissüsteemi
Rakendamist.
Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks
tagada avalikkuse kaasamine ja
teavitamine
Kasutada Pärnu Noorte Loodusmaja
vedavat ning vahendavat rolli
keskkonnahariduslike projektide
ellurakendamisel, kuna nende traditsioone
teatakse ning hinnatakse.
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna poolt
koguda infot Pärnu linna erinevates
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Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu üldplaneeringu koostamise protsess
ja hilisem elluviimine aitab seda eesmärki
ellu viia.

See on Pärnu üldplaneeringu üks otsestest
eesmärkidest. Üldplaneering rõhutab eriti
koostöö edendamist eri osapoolte vahel.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Transpordisüsteemi kavandamisel on
ettevõtete olemasolu ja vajadustega
arvestatud ja ruumilisi muudatusi ei
kavandata.
Seda eesmärki on Pärnu üldplaneeringu
eesmärke arvestades järgitud (näiteks
taristu ja ligipääsu ja muude aspektide
osas).

Puuduvad andmed nimetatud auditite
läbiviimise osas.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.

Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
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koolides läbi viidud säästva arengu
projektide/ettevõtmiste kohta ning
tutvustada neid positiivseid näiteid ka
laiemalt.
Tunnustada keskkonnasõbralikke koole ja
lasteaedasid Rohelise Lipuga.
Muuta elanike tarbimisharjumusi ning
elustiili läbi erineva teavitustöö säästva
tarbimise ja ökoloogilise majapidamise
vallast, ökomärgitusest ning
keskkonnasõbralikest toodetest.
Elanikkonna kaasamine heakorratöödesse,
talgutesse.
Teavitada inimesi kaitsealuste alade ning
liikide olemasolust; selgitada kaitsmise
vajalikkust.

6.2.3.
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Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu ÜP oma eesmärkidest tulenevalt
teemat otseselt ei käsitle.
Pärnu üldplaneering täpsustab ja
informeerib koostöös teiste
arengudokumentidega kaitsealade ja
kaitsealuste liikide olemasolust ja kaitse
vajadusest.

Leipzigi harta põhimõtete kajastumine koostatavas üldplaneeringus

Harta esitab soovitused linnade arengu seisukohalt aktuaalsetes küsimustes.
Järgnevalt on kaldkirjas valdkonniti esitatud väljavõtted harta nendest
soovitustest, mis on asjakohased koostatava üldplaneeringu seisukohalt, seejärel
püstkirjas valdkonna kajastumine üldplaneeringus.

I. Rohkem tuleb kasutada integreeritud linnaarengupoliitika lähenemisviise.
Integreeritud linnaarengu poliitika on protsess, kus kooskõlastatakse
linnapoliitika põhivaldkondade ruumilised, valdkondlikud ja ajalised aspektid.
Oluline on ettevõtjate, sidusrühmade ja avalikkuse kaasamine.
Üldplaneering lähtub üldistes eesmärkides Pärnu olulisematest strateegilistest
arengudokumentidest. Planeeringu koostamine on avalik protsess, mis läbib
Planeerimisseaduse kohased avalikustamise etapid. Protsess on küll olnud
seadusekohane, kuid korralik kaasamine eeldaks pikemaid protsesse, tihedamat
ja loomingulisemat suhtlemist kodanikega. Täna on eskiisi ja lahendusi
tutvustatud kui valmis produkti.
Kvaliteetsete avalike kohtade loomine ja tagamine
Avalike kohtade, inimeste kujundatud linnamaastike ja arhitektuuri ning
linnaarengu kvaliteet etendab olulist rolli linnade elanikkonna elutingimuste
kujundamisel. Seepärast tuleb tugevdada arhitektuuri, infrastruktuuride
planeerimise ja linnaplaneerimise omavahelisi seoseid, et luua ligitõmbavaid,
kasutajale suunatud avalikke kohti ning saavutada elukeskkonna kõrge kvaliteet.
Toimiva ja hästi kujundatud linnaruumi, infrastruktuuride ja teenuste loomine ja
kindlustamine on ülesanne, mida peavad üheskoos täitma nii riik, piirkondlikud ja
kohalikud omavalitused kui ka kodanikud ja ettevõtjad.
Avalike teenuste ja avaliku ruumi arendamine on otseselt seotud Pärnu
üldplaneeringu ruumiliste eesmärkidega.
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E1 KESKLINN – Kesklinna ruumilise arengu toetamine ja positsiooni igakülgne
tugevdamine linnakeskusena ning sidumine kuurordi ja jõeäärsete aladega.
Kesklinna ruumilise kvaliteedi tõus, linnaruumi elavus, kasutuseta ning välja
arendamata alade arenduspotentsiaali parandamine ja linnaruumiga sidumine,
jalakäijasõbralikkuse suurendamine, funktsioonide mitmekesistamine (elu, äri,
töö, 24-h tegevus), linnakeskkonna turvalisuse tõstmine, avalike teenuste
hoidmine kesklinnas, piirkonnale juurdepääsu (ühistranspordiga, kergliiklusega,
jalgsi, autoga) ja liikluskorralduse (rahustatud, sujuv, selge) parandamine.
E2 ELUKVALITEET – Elamisvõimaluste ja ettevõtlustingimuste parandamine.
Linna kompaktne ja säästlik arendamine (arendamine eelkõige sisestruktuuri
tihendades, kasutusest välja langenud maa-alade kasutusele võtmine, ruumilise
mitmekesisuse ja elukeskkonna kvaliteedi tõstmise kaudu). Liikumisvõimaluste
ja kättesaadavuse parandamine ning mobiilsusvajaduse vähendamine läbi
teenuste ja infrastruktuuri läbimõelduma planeerimise (kodulähedane algharidus,
rekreatsioon, esmateenused ja ühendused kergliikluse ja ühistranspordiga) ning
kõrgema keskkonna kvaliteedi (lähipuhkealad, mänguväljakud, turvalised
avalikud alad (valgustus, liiklus, alleed). Linnapildist lagunenud ja hooldamata
kinnisvara likvideerimine.
E3 ÜHENDUSED – Sise- ja välisühenduste (raudteejaam, bussijaam (linna- ja
maaliinid), sadamad, lennujaam) sujuvus ja liikumisviisidelt üleminekute
parandamine.
Parem linnapiirkondade omavaheline ja linnapiirkondade ja kesklinna vaheline
seotus, üle jõe ühenduste parandamine, ülelinnaline ning regiooniga seotud
kergliiklusteede võrgustik, selge tänavavõrgu struktuur ja tänava kasutusele
vastav liikluskeskkond. “Pargi ja sõida” ning “pargi ja kõnni” süsteemide
arendamine.
E4 KUURORT ja TURISM – Avaliku linnaruumi kvaliteedi tõus ja ruumiliste
võimaluste loomine külastushooaja pikendamiseks ja
külastuskoormuse
hajutamiseks.
Kesklinna ja rannaala ühenduse ja kasutatavuse parandamine. Veeäärsete alade
väärtustamine ja kasutusvõimaluste suurendamine. Rannaala laiendamine ning
funktsionaalsuse parandamine nii Raeküla kui ka Pärnu jõe suudme suunal.
Pärnu jõe ja jõekallaste avamine sh kaldaaladele eelistatult avalike ruumide ja
ühiskondlike ehitiste arendamine. Kohalikku eripära rõhutavate avaliku ruumi
arenduskontseptsioonide ellu viimine. Kvaliteetse suvekaubanduse soodustamine
läbi keskkonda rikastavate terviklahenduste. Külastatava linnaruumi laiendamine
(rannaala, jõekaldad, miljööväärtuslikud hoonestusalad) ja sidumine maakonna
puhke ja külastuskohtadega, (ratta-)teed linnast välja jms.
Infrastruktuurivõrkude ajakohastamine ja energiatõhususe parandamine
Olulise panuse elukvaliteeti ning asukoha ja keskkonna kvaliteeti annab säästev,
kättesaadav ja taskukohase hinnaga linnatransport, millel on koordineeritud
ühendused linnapiirkonna transpordivõrkudega. Parandada tuleb ehitiste
energiatõhusust. See puudutab nii praeguseid kui uusi ehitisi. Eluasemete
renoveerimisel võib olla oluline mõju energiatõhususele ja elanike elukvaliteedi
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parandamisele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata eelmonteeritud, vanadele ja
madala kvaliteediga ehitistele. Ressursside tõhusa ja jätkusuutliku kasutamise
oluline alus on kompaktne asustusstruktuur. Seda on võimalik saavutada linnaja ruumilise planeerimisega, millega välditakse valglinnastumist. Linnad peavad
suutma kohanduda ähvardavast kliimamuutustest tulenevate ohtudega. Hästi
kavandatud ja planeeritud linnaarendus võib võimaldada majanduskasvu
madalate süsiniku heitkogustega, keskkonnakvaliteedi parandamist ja süsiniku
heitkoguste vähendamist.
Üldplaneering pühendab olulisel määral tähelepanu olemasolevate tehnovõrkude
arenguvajaduste kajastamisele (vt eesmärki E3). Planeering arvestab
teadaolevate ühistranspordivõrgustiku arengutega (täiendavad sillad, pargi ja
kõnni, pargi ja sõida süsteem, Rail Baltic jne). Planeering kavandab asustuse
tihendamist ja täiendava elamuhoonestuse arendamist, luues eeldused efektiivse
maakasutuse arendamiseks ja valglinnastumise kasvu vältimiseks. Planeering ei
käsitle detailsemalt olemasolevate korruselamute tehnilise seisukorraga seotud
teemasid. Üldplaneering loob eeldused ettevõtluse arenguks ümbritseva
keskkonnaga sobivatel tingimustel.
II. Linna kui terviku kontekstis tuleb erilist tähelepanu pöörata mahajäänud
linnaosadele.
Ühe linna piires võivad esineda märkimisväärsed erinevused eri linnaosade
majanduslikes tingimustes ja sotsiaalsetes võimalustes, kuid samuti
keskkonnakvaliteedis.
Pärnu üldplaneeringus on vähem arenenud piirkondadele tähelepanu pööratud
(eesmärk E2) . Välja on toodud olulisemad arendusalad.
Füüsilise keskkonna parandamise strateegiad
On vaja parandada mahajäänud linnaosade praeguseid ehitisi konstruktsiooni,
füüsilise seisukorra ja energiatõhususe osas. Elamumajanduse standardite
tõstmine uutes ehitistes ning samuti eelmonteeritud, vanades ja madala
kvaliteediga
hoonetes
pakub
suurimat
potentsiaali
energiatõhususe
suurendamiseks ELis ning seega kliimamuutustega võitlemiseks.
Üldplaneering annab tingimused
energiasüsteemide renoveerimiseks.

uute

arendusalade

majandamiseks

ja

Tõhusa ja taskukohase linnatranspordi edendamine
Tõhusa ja taskukohase ühistranspordisüsteemi väljatöötamine annab nende
linnaosade elanikele teiste kodanikega võrdsed ringiliikumise ja juurdepääsu
võimalused. Selle eesmärgi saavutamiseks peavad transpordi planeerimine ja
liikluskorraldus püüdma neis
linnaosades pidevalt vähendada transpordi negatiivseid mõjusid keskkonnale
ning korraldada transporti viisil, mis integreeriks neid piirkondi kõige paremini
ülejäänud linna ja kogu piirkonnaga. Selleks on vaja luua ka vastavad
võrgustikud jalakäijate ja jalgrattaliikluseks.
Üldplaneering käsitleb
(eesmärk E3).

transpordi

ja
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6.2.4.

Vastavusanalüüsi kokkuvõte

Hinnates Pärnu kohaliku agenda 21 ja Lepizigi hartas esitatud arengupõhimõtete
kajastumist koostatavas üldplaneeringus tuleb esmalt rõhutada, et üldplaneering
on seadusekohane strateegiline dokument, mille ülesanded on määratud ja
ühtlasi piiratud planeerimisseadusega, mis on suunatud eelkõige maakasutuse
planeerimisele. Sellest tulenevalt ei ole mõeldav, et kõik Pärnu kohalikus
agendas 21 ja Lepizigi hartas kajastuvad eesmärgid kajastuksid ka
üldplaneeringus.

6.3.

Keskkonnatervis

6.3.1.
Müra
Eestis on keskkonnamüra normväärtused kehtestatud sotsiaalministri 4. märtsi
2002. a määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. Määrus defineerib
müra kui igasuguse inimest häiriva või tema tervist ja heaolu kahjustava heli.
Määrus kehtestab müra normtasemed elu- ja puhkealadel, elamute ning
ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning
mürataseme mõõtmise meetodid. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate
planeerimisel ja ehitusprojektide koostamisel.
Vastavalt eelpool nimetatud määrusele jaotatakse hoonestatud või hoonestamata
alad üldplaneeringu alusel:
- I kategooria - looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja
tervishoiuasutuste puhkealad;
- II kategooria - laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused,
elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates;
- III kategooria - segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-,
teenindus- ja tootmisettevõtted);
- IV kategooria - tööstusala.
Tiheasustusega multifunktsionaalses linnakeskkonnas tuleb reeglina müra
normväärtuste rakendamisel lähtuda III kategooria ehk segaala (elamud ja
ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja tootmisettevõtted) nõuetest.
Osades piirkondades – eelkõige ulatuslikud elamualad, kus ei paikne muu
kõrvalfunktsiooniga (äri, teenindus, tootmine) alasid, tervishoiu ja puhkealad –
on asjakohane ka II kategooria (laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja
hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates)
nõuete rakendamine.
Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse järgmisi müra normtasemete
liigitusi:
- Taotlustase – müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja
iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes planeeringutes
(ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra parandamisel. Uutel
planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme
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piiridesse.
Kui
taotlustasemel
on
soovituslik
iseloom,
antakse
taotlustaseme arvsuuruse juurde sellekohane märkus.
Piirtase – müra tase, mille ületamine võib põhjustada häirivust ja mis
üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi.
Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete
projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel
ja ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb
rakendada meetmeid müra vähendamiseks.
Kriitiline tase – müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat
häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. Kriitilised
tasemed kehtestatakse liiklusmürale ja tööstusmürale. Kasutatakse
olemasoleva olukorra hindamisel välismüraallikate vahetus läheduses.
Uute müratundlike hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on
üldjuhul keelatud.

Olemasolevas linnakeskkonnas müra normatiivsuse hindamisel, samuti uute
hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel, tuleb lähtuda
piirtaseme nõuetest, kuna eksisteerivate tänavate äärde uute hoonete rajamisel
ei ole hoonete teepoolsel küljel reaalne välisõhus leviva müra taotlustaseme
nõude täitmine. Küll aga tuleb liiklusmüra taotlustaseme täitmine seada
eesmärgiks hoonete hoovipoolsetel õuealadel ja laste mänguväljakutel ning
puhkeotstarbega piirkondades
Hoonete teepoolsel fassaadil tuleb nii uute kui rajatavate hoonete puhul eelkõige
rakendada
ehituslikke
meetmeid
(akende
helipidavuse
parandamine,
fassaadikonstruktsioonide helipidavuse tõstmine), mis tagavad head tingimused
hoonete siseruumides.
Eesti seadusandluses kasutatakse müra kriteeriumitena peamiselt kaht näitajat:
päevane (7.00–23.00) ja öine (23.00–7.00) (ekvivalent)tase. Eestis kehtivad
liiklusmüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel (LpA,eq,T, dB
päeval/öösel) on toodud Tabelis 5.
Käesoleva töö kontekstis on enamjaolt asjakohane rakendada III kategooria ehk
segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja
tootmisettevõtted) piirtaset, mis on 65 dB päeval ja 55 dB öösel, kusjuures
hoonete teepoolsel fassaadil on tiheasustusega linnakeskkonnas lubatud 5 dB
võrra kõrgem müratase ehk 70 dB päeval ja 60 dB öösel.
Ulatuslike elamualade (eelkõige eramute) piirkondades, kus ei paikne muu
kõrvalfunktsiooniga (äri, teenindus, tootmine) alasid ning mis ei paikne ka
vahetult olemasoleva tööstusala kõrval, on asjakohane ka II kategooria (laste- ja
õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja
pargid linnades ning asulates) piirtaseme rakendamine, vastavalt 60 dB päeval ja
55 dB öösel, kusjuures hoonete teepoolsel fassaadil on lubatud 5 dB võrra
kõrgem müratase ehk 65 dB päeval ja 60 dB öösel.
Samu norme (II kategooria) tuleb rakendada ka linnasisestel tervishoiu- ja
hoolekandeasutuste ning puhkealadel (sh pargid).
Eestis kehtivad tööstusmüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel
(LpA,eq,T, dB päeval/öösel) on toodud Tabelis 6.
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Tabel 5. Liiklusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata
aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel)

Ala kategooria
üldplaneeringu
alusel

Taotlustase
uutel
planeeritavatel
aladel
Taotlustase
olemasolevatel
aladel
Piirtase
olemasolevatel
aladel
Kriitiline tase
olemasolevatel
aladel

I
looduslikud
puhkealad ja
rahvuspargid,
puhke- ja
tervishoiuasutuste
puhkealad

II
laste- ja
õppeasutused,
tervishoiu- ja
hoolekandeasutused,
elamualad,
puhkealad ja pargid
linnades ning
asulates

III
segaala (elamud ja
ühiskasutusega
hooned, kaubandus-,
teenindus- ja
tootmisettevõtted)

IV
tööstusala

50/40

55/45

60/50

65/55

55/45

60/50

60/50
651/551

70/60

55/50

60/55
651/601

65/55
701/601

65/60

70/65

75/65

75/65

80/70

1 soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel

Tabel 6. Tööstusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata
aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel)

I
looduslikud
puhkealad ja
rahvuspargid,
puhke- ja
tervishoiuasutuste
puhkealad

II
laste- ja
õppeasutused,
tervishoiu- ja
hoolekandeasutused,
elamualad,
puhkealad ja pargid
linnades ning
asulates

III
segaala (elamud ja
ühiskasutusega
hooned, kaubandus, teenindus- ja
tootmis-ettevõtted)

IV
tööstusala

Taotlustase
uutel
planeeritavatel
aladel

45/35

50/40

55/45

65/55

Taotlustase
olemasolevatel
aladel

50/40

55/40

60/45

65/55

Piirtase
olemasolevatel
aladel

55/40

60/45

65/50
601/451

70/60

Kriitiline tase
olemasolevatel
aladel

60/60

65/55

70/55

75/65

Ala kategooria
üldplaneeringu
alusel

1 soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel
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Käesoleva töö kontekstis on ka tööstusettevõtetest lähtuva müra hindamisel
enamjaolt asjakohane rakendada III kategooria ehk segaala piirtaset, mis on 65
dB päeval ja 50 dB öösel. Ulatuslike elamualade piirkondades, kus ei paikne muu
kõrvalfunktsiooniga (äri, teenindus, tootmine) alasid ning mis ei paikne ka
vahetult olemasoleva tööstusala kõrval (kuid on siiski mõjutatud kaugemal
asuvate tööstusettevõtete tegevusest), on asjakohane ka II kategooria
piirtaseme rakendamine, vastavalt 60 dB päeval ja 45 dB öösel.
Kõige olulisemaks Pärnu linna elukvaliteeti mõjutavaks müraallikaks nii
hetketingimustes kui ka tulevikus on linnatänavate autoliiklus, mõnevõrra
väiksema levi- ja mõjualaga on raudteeliiklusest tingitud müra. Tööstusmüra on
reeglina lokaalse levikuga. Lennujaam ning lennuliiklus ei ole hetkel Pärnu linna
mürasituatsiooni oluline mõjutaja. Perspektiivset autoliiklusega kaasnevat
mürasituatsiooni hinnatakse 2025. aasta liiklusprognoosi alusel (liiklusprognoosi
koostaja Stratum OÜ).
Raudteeliikluse prognoose ei ole sama pika perioodi kohta võimalik koostada,
kuna lisaks kohalikele arengutele (maakasutuse intensiivistumine, elamute või
ärikeskuste rajamine) tuleb arvestada ka geopoliitilisi mõjusid, mida on võimatu
prognoosida. Raudteeliikluse intensiivistumisel või uute raudteega seotud
infrastruktuuriobjektide (nt Rail Baltica) rajamisel tuleb täpsemalt hinnata
raudteeliiklusega kaasnevaid mõjusid. Võib lisada, et raudteeliikluse (ja ka
autoliikluse) kahekordistumisel suurenevad liiklusest tingitud ekvivalentmüra
tasemed (päeva või öö keskmine müratase) 3 dB võrra.
Samuti on keeruline lennuliikluse müra täpsete prognooside koostamine, kuid
arvestades olemasolevat olukorda ning piirkondlikku arengut ja eripära võib
eeldada, et Pärnu lennujaam ei kujune ka tulevikus oluliseks mürahäiringu
allikaks. Ümbruskonna elanike jaoks võib häiriv olla lennuliikluse müra otsese
ülelennu hetkel, kuid päeva või öö keskmisena ei ole tegemist Pärnu linna üldise
mürafooni olulise mõjutajaga.
Tööstusmüra osas tuleb lähtuda eelkõige sellest, et uute tööstusettevõtete
rajamisel või olemasoleva tööstustegevuse laiendamisel ei põhjustataks
ülenormatiivset mürataset naaberaladel. Uute tööstusalade kui potentsiaalsete
uute müraallikate kavandamisel tuleb tagada, et naabruse tundlikel aladel ei
ületataks kehtivaid müra normväärtusi. Planeeringute, millega võib kaasneda
oluline mürahäiring, koostamisele on seatud nõuded Keskkonnaministri
määrusega „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele
esitatavad nõuded“ (Vastu võetud 04.03.2011 nr 16). Määruse nõudeid tuleb
rakendada eelkõige suuremahuliste tööstusalade planeerimisel, kui on ette näha,
et naaberaladega võib teatud mürakonflikt tekkida.
Autoliikluse kui peamise müraprobleemide põhjustaja osas võib lähitulevikus
ilmselt ette näha mõningast liikluskoormuste suurenemist, mis suurendab
liiklusmüra poolt tekitatavat häiringut ja müraga kokku puutuvate inimeste
hulka. Samas on mitmed linna suuremad tänavad juba läbilaskevõime piiril ja
märgatavaks mürataseme tõusuks vajaliku liikluskoormuste suurenemise ruumi
eriti ei ole. Mõnekümneprotsendiline liikluskoormuste tõus ei ole reeglina
mürafoonis
märgatav
(nagu
eelpool
mainitud,
läheb
märgatavaks
ekvivalentmüra tõusuks ca 3 dB võrra tarvis liikluskoormuste kahekordistumist).
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Küll aga on mürahäiring oluline uute teede rajamisel piirkondades, kus seni
liiklusmüra kui häiring puudus.
Leevendavad meetmed
Olemasolevas linnakeskkonnas liiklusmüra negatiivse mõju vältimine ja
vähendamine ei ole reeglina lihtne ülesanne, kuna teedevõrk on suures osas
välja kujunenud ja tihti asuvad müratundlikud hooned vahetult teede ja tänavate
ääres. Müratõkkeseinte rajamine ei ole igal pool võimalik (nii vaba ruumi
puudusel kui ka linnaruumi esteetilistel kaalutlustel) ning tihti on ainsaks
võimaluseks hoonete teepoolse välispiirde helipidavuse parandamine.
Uute teede projekteerimisel tuleb analüüsida erinevaid müra vähendamise
võimalusi. Madalate eramute piirkonnas võib muu hulgas kaaluda ka
müratõkkeseinte rajamist, korruselamute puhul on reeglina otstarbekam hoonete
välispiirde heliisolatsiooni parandamine.
Võimalikud liiklusmüra vähendamise meetmed on kiirusepiirangud, raskeveokite
liikumise piiramine või ümbersuunamine, kuid ka nende meetmete kasutamisel
on omad praktilised piirangud. Reaalsetes oludes mõjutab mürataset ka teedetänavate tehniline seisukord, mille mõjutamine on otseselt omavalitsuse
võimuses.
Kaudseteks müra vähendamise meetmeteks on ühistranspordi ja jalg- ning
kergliiklusteede soosimine, mida ka üha enam praktiseeritakse. Maakasutuse
planeerimise käigus ei vähendata reeglina küll müra teket, kuid võimaldatakse
müratundlike alade isoleerimist peamistest müraallikatest.
Tiheasustusega linnakeskkonnas on konkreetse välisõhu normväärtuse
järgimisest tähtsam tagada alade ja hoonete reaalsele kasutamise iseloomule
vastavad head akustilised tingimused. Uute detailplaneeringute (kui planeering
näeb ette müratundlikke elu-, või bürooruume) koostamisel tuleb eelõige lähtuda
heade tingimuste tagamisest hoonete siseruumides päevasel (äriruumide reaalsel
tööajal) ja öisel ajavahemikul (puhkehetkel eluruumides).
Sotsiaalministri määruse nr 42 nõudeid (mis peavad silmas välisõhku ehk
õueala) võib võrrelda hoovipoolsete alade välisõhu mürasituatsiooniga päevasel
ajal, kui kavandatakse laste mänguväljakuid, puhkealasid või muid aktiivseks
tegevuseks mõeldud piirkondi.
Uute hoonete kavandamisel on teepoolsed küljed maksimaalses mahus
soovitatav jätta äri- ning üldkasutatavatele pindadele (trepikojad, koridorid,
korterite puhul ka köök, wc, vannituba jm abiruumid). Eluruumide rajamisel on
soovitatav magamisruumid paigutada hoonete hoovipoolsele küljele.
Müratõkkeseinte rajamist võib kaaluda juhul kui hoonete välisterritooriumile
kavandatavaid puhke- ja mänguväljakuid ei ole võimalik rajada hoonete
hoovipoolsele küljele. Ainuüksi hoonete kaitseks ei ole alati otstarbekas
müratõkkeseinu ette näha.
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Perspektiivsete tänavate (sh uued sillad) ääres tuleb kaaluda ka müratõkkeseinte
rajamist, kuna uute teede rajamisel võib naaberalade mürasituatsioon oluliselt
muutuda.
Liiklusmürast lähtuvalt on kriitilisemad piirkonnad ja tänavad eelkõige suure
liikluskoormusega magistraaltänavad:
- Riia mnt (perspektiivne liikluskoormus 1000-1500 sõidukit tunnis),
- Ehitajate tee (perspektiivne liikluskoormus kohati enam kui 1000 sõidukit
tunnis);
- Tallinna mnt (perspektiivne liikluskoormus ligi 1000 sõidukit tunnis,
kesklinna läheduses ka suurem),
- J. V. Jannseni tn (perspektiivne liikluskoormus rohkem kui 1000 sõidukit
tunnis);
- Haapsalu mnt (perspektiivne liikluskoormus kohati ligi 1000 sõidukit
tunnis);
- Rääma tn (perspektiivne liikluskoormus kohati ligi 1000 sõidukit tunnis),
- Pikk tn ning keskväljaku piirkond kesklinnas (perspektiivne liikluskoormus
kohati ligi 1000 sõidukit tunnis ja enam).
Kriitilisematel tänavatel liiklusmüra leviku tsoonide laiuse määramiseks kasutati
keskkonnamüra modelleerimise spetsiaaltarkvara SoundPLAN 7.1.
Loetletud tänavate vahetus läheduses (keskmiselt kuni 5m, maksimaalselt kuni
10m kaugusel teest) võib prognoositav ekvivalentne müratase päevasel ajal
ületada 70 dB ja öösel 60 dB, mis eluhoonete kontekstis on juba kriitilise
mürataseme piiril. Uute müratundlike (elu-)hoonete rajamine nendes
piirkondades
nõuab
reeglina
väga
efektiivseid
mürakaitsemeetmeid
(mitmekordsete klaasidega ja/või topeltaknad).
Päevasel ajal võib nende tänavate ääres 65 dB tugevusega liiklusmüra tase
ulatuda kuni 15-25 m kaugusele teest.
Teistel teede ja tänavate ääres jääb prognoositav ekvivalentne müratase üldjuhul
madalamaks kui 65 dB, mis on linnakeskkonnas juba tavapärane tänavaäärne
mürafoon (ca 60-65 dB) ning sellesse müratsooni uute hoonete rajamisel saab
head elamistingimused tagada tavapäraste välispiirde heliisolatsiooninõuete
järgmise teel.
Müra suhtes tundlikuma funktsiooniga hoonete ja pindade rajamisel
tiheasustusega linnakeskkonnas tuleb järgida standardit EVS 842:2003 Ehitiste
heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest ning tagada head tingimused hoonete
siseruumides. Standard näeb ette järgmisi tingimusi:
- 71-75 dB müratsooni (suurema liiklusega tänavate vahetus läheduses)
jäävate eluruumide puhul (elu ja magamisruumid korteris) on välispiirde
ühisisolatsiooni nõue R’tr,s,w+Ctr minimaalselt 50 dB. Antud välismüra
tasemega aladele on reeglina müratundlike eluhoonete rajamist soovitatav
vältida;
- 66-70
dB
müratsooni
(kuni
paarkümmend
meetrit
suurema
liikluskoormusega tänavatest) jäävate eluruumide puhul on välispiirde
ühisisolatsiooni nõue R’tr,s,w+Ctr minimaalselt 45 dB;
- 61-65 dB müratsooni jäävate eluruumide puhul on välispiirde
ühisisolatsiooni nõue R’tr,s,w+Ctr minimaalselt 40 dB;
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56-60 dB müratsooni jäävate eluruumide puhul on välispiirde
ühisisolatsiooni nõue R’tr,s,w+Ctr minimaalselt 35 dB;
Madalama kui 55 dB müratsooni jäävate eluruumide puhul on ühtne
välispiirde ühisisolatsiooni nõue R’tr,s,w+Ctr minimaalselt 30 dB;
Kui aken moodustab ≥ 50% välispiirde pinnast, võetakse akna nõutava
heliisolatsiooni suuruseks välispiirde õhumüra isolatsiooni indeks;
Müratundlikele äri- ja bürooruumidele kehtestatud heliisolatsiooni nõuded
on üldjuhul 10 dB võrra madalamad ning neid ei ole tarvis rakendada juhul
kui büroohoone siseruumide müratase on sama kõrge kui välismüra tase.

Maanteeamet on 2013. aastal koostatud dokumendis "Välisõhus leviva müra
vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle 3 miljoni sõiduki
aastas. 2014-2018" planeerinud liiklusmüra vähendavaid tegevusi Pärnu linna
läbiva põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla osas. Näiteks on Maanteeamet
perspektiivis ette näinud mitmesaja meetri ulatuses müratõkkeid Tallinna mnt
äärde (alates linnapiirist kesklinna suunas, maantee km 124,6-125,0).
Müratõkete puhul eeldatakse maksimaalselt kuni 4 meetri kõrgusi piirdeid, mida
loetakse äärelinna kontekstis üldjuhul veel arhitektuurselt aktsepteeritavateks.
Pärnu ümbersõidu rekonstrueerimise käigus on juba müratõkked rajatud mitmes
Tallinn-Pärnu-Ikla maantee linnasiseses teelõigus (piirkonnas km 126-128).
Peamine Pärnu linna mürasituatsiooni mõjutav tegur nii hetketingimustes kui ka
perspektiivis on autoliiklus linna põhitänavatel. Raudteega piirnevatel aladel
(suhteliselt kitsas koridoris) võib perspektiivis oluliseks kujuneda ka
raudteemüra. Sellest lähtuvalt tuleb uutes detailplaneeringutes määrata ka
mürakaitse tingimused.
Kuna detailplaneeringute raames kavandatakse hooneid väga erinevates
asukohtades ning tihti on ka sama hoone eri külgi mõjutav müratase erinev ei
saa üldplaneeringu raames anda üheseid leevendusmeetmeid iga tee või tänava
äärse tulevase planeeringu jaoks. Keerukamate planeeringute puhul tuleb läbi
viia ka detailne liiklusmüra modelleerimine.
Hinnanguliselt ei ole detailne liiklusmüra modelleerimine linnakeskkonnas uute
hoonete rajamisel vajalik, kui magistraaltänavad jäävad vähemalt 100-150 m
kaugusele või lähima tänava liikluskoormus on suurusjärgus 100 autot tunnis või
madalam. Reaalsuses on situatsioon tihti keerulisem (sama ala mõjutavad
korraga mitu erinevat tänavat) ning uut hoonestust arvestava detailse
mürasituatsiooni modelleerimise vajalikkust tuleb kaaluda lähtuvalt konkreetsest
situatsioonist.
Eriti tähelepanelik tuleb olla perspektiivsete teede läheduses uute müratundlike
alade planeerimisel ning täpsete teejooniste/teeprojekti valmimisel läbi viia ka
detailne liiklusmüra modelleerimine.
6.3.2.
Välisõhu kvaliteet
Sarnaselt mürasituatsiooniga hinnatakse perspektiivset välisõhu kvaliteeti
perspektiivse liiklusprognoosi põhjal (2025a). Võimalike uute tööstusalade mõju
on linnaosa tervikuna vaadates eeldatavalt väiksem ning uute õhusaastet
põhjustada võivate objektide rajamisel on kohustuslik taotleda välisõhu
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saasteluba, mille raames viiakse läbi detailne õhusaaste leviku modelleerimine
(vastavalt iga projekti reaalsetele heitmetele).
Talvisel kütteperioodil võib eramute lokaal/kohtküte põhjustada tavapärasest
kõrgemat foonisaastet, kuid vastav detailne uuring (või modelleerimine) ei mahu
käesoleva töö raamidesse. Väikeelamute kütmine toob endaga kaasa eelkõige
tahkete osakeste (peentolm) kontsentratsioonide suurenemise, kuna kütusena
kasutatakse reeglina kivisütt, puitu ja turbabriketti.
Lokaalse õhukvaliteedi seisukohast eelistatuimad variandid on kaugkütte
kasutamine või lokaal/kohtkütte arendamine maagaasi baasil. Kõige suurema
positiivse efekti annaks kaugküttele veelgi ulatuslikum üleminek tahkete
osakeste ning süsinikoksiidi osas, kuna erinevalt kohtküttest (väikeelamud) on
suurtes katlamajades saasteainete heitkogused seadusega piiratud, samuti on
kütuse kvaliteet (mis mõjutab heitkoguseid) range kontrolli all.
Lisaks mõjutab nii lokaalset kui ka piirkondlikku välisõhu kvaliteeti heitkoguste
välisõhku emiteerimise kõrgus (suuremal kõrgusel vabanevad saasteained
levivad küll kaugemale, kuid maapinnale jõudes on saasteaineid juba piisavalt
hajunud ning kõrgeid punktkontsentratsioone ei teki), mistõttu on väikeelamute
kohtkütte lokaalselt (linnaosasiseselt) selgelt ebasoodsam variant.
Teede õhusaaste on peamiselt seotud liikluskoormusega, liikluse iseloomu ning
mootorsõidukite tehnilise seisukorraga. Autoliiklusest tulenev õhureostus võib
kahjustada pinnase omadusi, taimi, loomi ja inimeste tervist, seda küll peamiselt
teede vahetus läheduses.
Õhusaaste osas võivad probleemseks osutuda ristmikud, mida läbib 3000-5000
või enam sõidukit tunnis, samuti suurendavad õhusaastet liiklusseisakud, ent ka
sel juhul esinevad norme ületavad saasteainete kontsentratsioonid üldjuhul
ainult teeala vahetus läheduses. Sarnase suurusjärguga liikluskoormustega
piirkondi on Pärnu linnas ainult mõni üksik (peamiselt suuremate ristmike alad).
Aasta keskmised kontsentratsioonid jäävad reeglina normidest oluliselt
kaugemale (madalamale) kui tipptundi ja ebasoodsate ilmastikuolude
kokkulangemist arvestavad tipptunni ja ööpäeva maksimumid.
Arvestada tuleb ka liiklusest tingitud õhusaaste leviku iseärasusi – tee on
joonallikas, millelt lähtuva saaste maksimaalsed kontsentratsioonid tekivad tee
pinna kohal ja hajuvad teest kaugemale liikudes kiiresti, mistõttu ka suurtel
liikumiskiirustel ei teki üldjuhul väljaspool teeala saastetaseme piirväärtusi
ületavaid saasteainete kontsentratsioone.
Liiklusega kaasneva õhusaaste puhul on mootoriheitmetest pärinevatest
saasteainetest
üldjuhul kõige kõrgema normilähedase esinemissagedusega
lämmastikoksiidid, teine oluline saasteaine on süsinikmonooksiid CO.
Liiklusega kaasnevatest saasteainetest loetakse tervisele ohtlikuks eelkõige
ülipeenikesi tahkeid osakesi (sh mootoriheitmetest pärinevad põlemisosakesed
ehk tahm diameetriga alla 2,5 µm - PM2,5), mille kontsentratsioonid jäävad
liikluses siiski oluliselt väiksemaks kui summaarsed tolmuosakesed tervikuna
(PM10 – rehvipuru, teetolm). Ülipeened osakesed moodustavad summaarsetest
tahketest osakestest maksimaalselt 5-10%.
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Liiklussaaste keskkonnamõju olulisuse hindamise aluseks on mõjutatava välisõhu
vastavus kvaliteedinormidele (väljendatuna saasteaine lubatava kogusena
välisõhu ruumalaühikus). Eestis on vastavad piirväärtused kehtestatud
keskkonnaministri 08.07.2011 määrusega nr 43 „Välisõhu saastatuse taseme
piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende
saavutamise tähtajad“ (vt järgnev Tabel 7).
Tabel 7. Aastast 2011 kehtivad piirväärtused, μg/m3. PM10 on mootori ja muude
heitmete põhjustatud tahkete osakeste summa
Piirväärtus
Ühe tunni keskmine
8 tunni keskmine
24 tunni keskmine
Aasta keskmine

NO2
200

CO

PM10

10 000
40

50
40

Kuna eeldatavasti autopargi tehniline seisund tervikuna tulevikus paraneb ei ole
lineaarset seost liikluskoormuse suurenemise ja välisõhus ilmnevate õhusaaste
tasemete vahel. Liikluskoormuste suurenemisega vastavuses suureneb otseselt
tahkete
osakeste
maksimaalne
saastetase,
kuna
selle
saasteaine
maksimumkontsentratsioonide puhul on seos eelkõige teepinnaga (teepinnal
oleva ning lenduva tolmuga) kontaktis olevate autode arvu ja kujuneva
saastatuse taseme vahel. Tahkete osakeste levikut (eelkõige teepinnalt tolmu
üleskeerutamist) aitaks vähendada regulaarne teepinna hooldus ning
naastrehvide keelustamine.
Kokkuvõttes võib öelda, et transpordist lähtuv õhureostus võib suuremate teede
ja tänavate vahetus läheduses olla küll märkimisväärne, kuid väljaspool tee-ala
ei ole nii hetkeolukorras ega ka lähitulevikus Pärnu linna puhul tegemist kriitilise
probleemiga. Olukorda ei halvenda märgatavalt ka uute perspektiivsete teede
rajamine. Reeglina on liiklusega kaasnev müra olulisem häiringu ning kaebuste
allikas kui õhusaaste, samas mõjutab pikaajaliselt halb välisõhu kvaliteet inimese
tervist pikas perspektiivis rohkemgi, kuna erinevalt mürast ei pruugi õhusaaste
mõju olla koheselt avalduv ning kergesti tajutav.
Detailplaneeringu või ehitusprojekti etapis tuleb vajadusel seada täpsemad
tingimused hoonete ventilatsioonisüsteemidele (kunstlik ventilatsioon), et tagada
õhukvaliteedi hea tase planeeritavate hoonete sees, kuna suurema liiklusega
teede
ja
tänavate
ääres
(hinnanguliselt
on
probleemsed
tänavad
liiklussagedusega alates 1500-2000 sõidukist tunnis) ei ole hoonete teepoolsel
küljel soovitatav (või meeldiv) akende pikaajaliselt avatuna hoidmine. Pärnus
vastavad antud tingimustele ainult üksikud suuremate teede ristumise
piirkonnad.
Samuti tuleb välisõhu kvaliteedile tähelepanu pöörata juhul kui tänavaäärne
õueala on plaanis kasutusele võtta puhkeala või laste mänguväljakuna. Kuigi
suure liikluskoormusega tänavate puhul on teeäärsete mänguväljakute puhul
ilmselt esmalt vajalik (kriitiline) müratõkkeseina rajamine, mis parandab oluliselt
juba ka õhukvaliteeti ning täiendavate õhukvaliteeti parandavate meetmete
rakendamine ei ole reeglina vajalik. Sarnaselt müratemaatikaga on ka
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õhusaastest tulenevalt sobilik aktiivselt kasutatavad õuealad (mänguväljakud ja
puhkealad) võimalusel ette näha hoonete hoovipoolsele küljele.
6.3.3.
Vibratsioon
Maapinna kaudu leviva (pinnase)vibratsiooni hindamisel lähtutakse tavapäraselt
Sotsiaalministri 17.05.2002.a. määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused
elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mis peavad silmas eelkõige inimeste ja eluhoonete kaitset.
Uutele
projekteeritavatele
hoonetele
(elamute,
ühiselamute
ja
hoolekandeasutuste, koolieelsete lasteasutuste elu-, rühma- ja magamistoad)
kehtestatud vibrokiirenduse piirväärtused on 79 dB päeval ja 76 dB öösel.
Arvestades tootmisobjektide paiknemist ei ole normaalrežiimil töötavatest
tootmisettevõtetest ja muudest tööstusalal asuvatest objektidest lähtuv
vibratsioon (maapinna võnked) norme ületav ega ohtlik inimestele või
naaberhoonete seisukorrale. Teoreetiliselt on vibratsioon, mis tööstusala
territooriumilt välja võib ulatuda, seotud raskeveokite liiklusega.
Kui vibratsiooni tekitav tööstusobjekt või masin/seade ei asu just vahetult
eluhoone kõrval ei ole reaalne, et tööstushoonetest väljapoole ulatuv vibratsioon
võiks levida lähimate tundlike elamualadeni.
Tavapärase tööstushoonete ekspluateerimise korral ei kujune väljaspool
hoonestust maapinna kaudu levivat vibratsiooni taset, mis mõjutaks elanike
heaolu või naaberhoonete seisundit.
Vibratsiooni levik tehnoruumidest väljapoole on üldjuhul takistatud juba
praktilistel põhjustel, näiteks seetõttu, et ruumid ise peavad olema piisavalt
massiivsete konstruktsioonidega, takistamaks vibratsiooni võimalikku kahjulikku
toimet tööstushoonele ja teistele seadmetele. Need tingimused tuleb tagada
tavapäraste tehnoloogiliste lahendustega.
Intensiivse liiklusega raudteeliinide läheduses võib maapinna kaudu leviv
vibratsioon olla tajutav, kuid juhul kui tegemist ei ole vahetult raudtee ääres
(vähem kui paarkümmend meetrit) asuvate hoonetega, on tegemist selgelt
vähem olulise probleemiga kui seda on mürahäiring.
Raudteeliikluse puhul tekitab rongi rataste veeremine rööpal vibratsioonienergiat,
mis antakse rööpa aluse kaudu edasi pinnasesse. Energiakogus, mis antakse
pinnasesse edasi, on otseselt sõltuv rongi ratta ning rööpa siledusest ja rongi
vedrustussüsteemi ning rööpa tugistruktuuri vahel tekkida võivatest
resonantssagedustest.
Märkimisväärselt suurendab vibratsiooni teket rongi mass. Juhul kui rööpa pind
on ebatasane, rattad ebaühtlased, vedrustus on liialt jäik või geoloogilised
tingimused soodustavad levikut, võivad tekkivad vibratsioonitasemed olla
tajutavad ka raudtee lähiümbrusest kaugemal, kuid võimalikud piirväärtust
ületavad piirkonnad jäävad siiski raudtee lähima paarikümne meetri raadiusesse.
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Uute detailplaneeringute ning ehitusprojektide koostamisel on mõistlik ja vajalik
vibratsiooniaspekti üle vaadata juhul kui rajatavad ehitised jäävad raudteele
lähemale kui ca 50-60 m. Erilist tähelepanu (detailne uuring või eksperthinnang)
tuleb maapinna vibratsioonile pöörata uute objektide kavandamisel raudteele
lähemal kui ca 20-30 m. Nimetatud raudteeäärsesse tsooni on soovitatav ette
näha ainult uusi tootmis- või ärihooneid, uusi eluhooneid ei tohiks sinna rajada,
ainult erandjuhtudel ja eritingimustel, kombineerides erinevaid müra ning
vibratsiooni mõjusid leevendavaid meetmeid: hoonete välispiirde kõrge
helipidavus,
müratõkkeseinte
rajamine,
hoonesiseselt
tubade
jaotuse
planeerimine (tundlikumad eluruumid paigutada raudtee vastasküljele),
vibratsiooni levikut vähendavate materjalide ja konstruktsioonilahenduste
kasutamine. Vastavad tingimused tuleb määrata detailse hinnangu käigus.
Autoliiklusega kaasnev vibratsioon on reeglina vähem aktuaalne teema, kui
samast teest lähtuv müra. Heas seisukorras teede korral ei ole põhjust eeldada
liiklusest tingitud vibratsiooni tasemeid, mis küündiks eluhoonete piirväärtuste
lähedale või võiks põhjustada kahjustusi olemasolevatele hoonetele.
Siinkohal võib märkida, et halvas seisus (auklik või äravajunud teepind) teede
läheduses võib raskeveokite möödasõidu korral maapinna kaudu leviv vibratsioon
olla tajutav ka juhul, kui vibratsiooni väärtused on madalamad kui vastav
piirväärtus.
Seega on antud kontekstis vibratsioonimõjude vältimiseks oluline eelkõige teede
korrashoid ning raskeveokitele kiiruspiirangute, kindlate liikumiskoridoride ning
liiklemiskellaaegade määramine, mida üldjoontes rakendatakse juba käesoleval
ajal.
6.3.4.
Valgusreostus
Valgusreostuse kui ühe välisõhu reostuse liigiga on senimaani suhteliselt vähe
tegeletud ja tavapäraselt mõju hindamistes seda olulisel määral ei käsitleta.
Valgusreostuse alane üldine süsteemne ülevaade Pärnu linna kohta puudub. Ka
käesoleva töö kontekstis ei ole valgusreostus eeldatavasti väga oluline
temaatika, kuid vajab siiski mõningat tähelepanu.
Valgustust kasutatakse sõidu- ja kergliiklusteede ohutuse ja kasutusmugavuse
suurendamiseks, samuti elamupiirkondade turvalisuse tõstmiseks, aga sageli ka
reklaami eesmärgil. Valgusreostus on inimese poolt tekitatud valgustatus, mis
lisaks oma sihipärasele eesmärgile tekitab ka ebasoovitavaid kõrvalmõjusid.
Valgustatuse puhul on mõningatel juhtudel tegemist selgelt määratletava
negatiivse aspektiga, näiteks loomade häirimine (lindude ränne, nahkhiirte lend
jms) või astronoomiliste vaatluste segamine. Paljudel juhtudel on valgustatuse
puhul aga tegemist subjektiivse hindamisega sõltuvalt inimese ilumeelest,
maitsest jms – näiteks valgustatud rannapromenaadi peavad paljud inimesed
kenaks, kuid teistele tundub see segavat mereilu nautimist, valgusküllast öist
vaadet lennukiaknast võib võtta kui märki edukast maast, kuid see võib jätta ka
mulje kui raiskava, tarbimisega liialdava ja keskkonnast vähehoolivate inimeste
maa.
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Keskkonnaministeeriumi kodulehe7 andmetel võib valgusreostus kaasa tuua
eelkõige järgmisi mõjusid:
- energia raiskamist, millega kaasneb üleliigseks energiatootmiseks kulunud
ressursiraiskamine ja keskkonna saastamine ning kliimasoojenemine;
- inimeste, loomade ja taimede loodusliku elurütmi muutust – psüühika,
hormonaalsüsteemi, rände, toitumis- ja sigimisharjumuste, unehäireid;
- inimestel
rinnaja
eesnäärmevähi,
diabeedi,
depressiooni
ja
südamehaiguste tekke sageduse tõusu,
- putukate hukkumist, millele järgneb putuktoiduliste lindude toiduhulga
vähenemine ja tolmeldamise defitsiit;
- kuu järgi orienteeruvate lindude desorientatsiooni;
- õhu
saastuse
suurenemist,
hävitades
öösel õhku
puhastavaid
nitraadiradikaale, mis tekivad pimeduses;
- vee kvaliteedi halvenemist seoses planktoni ja vetikate kasvu
häirumisega;
- öötaeva valgustamisega nii professionaalsete taevavaatluste kui ka
tavaelanike emotsionaalsete taevauurimiste halvendamist või võimatuks
muutmist.
Käesoleva KSH kontekstis ei ole kõik ülal loetletud mõjud küll aktuaalsed, aga
energiakasutuse ja inimesele avaldatava mõjuga seotud aspektid on olulised ka
linnakeskkonna puhul.
Konkreetse objekti valgusreostuse mõju oleks võimalik mõõta valgusreostusega
mõjutatud elanike (elukohtade) arvuga, aga terve linnaosa kohta on antud
näitajat keeruline kasutada.
Leevendavad meetmed
Võimalikule valgusreostusele tuleb tähelepanu pöörata nii uute arenduste ja
maakasutuse planeerimise etapis kui ka detailsemalt tehnilise lahenduse välja
töötamisel.
Linnakeskkonna valgustus tuleb kavandada selliselt, et see täidaks valgustuse
eesmärke, kuid toimiks võimalikult vähe valgusreostusena. Linnaelanikke häiriva
mõju vähendamiseks tuleb vältida sobimatult (näiteks ebatäpselt suunatud või
suunamata üldvalgustus) lahendatud või tehniliselt mittekorras olev (näiteks
põhjendamatult vilkuvad valgustid) valgustust.
Soovitatav on võimalusel järgida järgmisi põhimõtteid:
- vältida ebavajalikku ja liigset valgustust;
- valgusvoog peab olema suunatud valgustamist vajavale objektile, st tuleb
vältida valguse hajumist;
- üles suunatud valgusvoog tuleb viia miinimumini – paigaldada
„lambivarjud”, mis suunavad valguse horisontaaltasandist allapoole,
eelistatult väiksema kui 70 kraadise nurga all;
- laternapostid peavad olema võimalikult madalad.

7

http://www.envir.ee/1172217 (19.05.2012)
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Jäätmed ja jääkreostus

Jäätmemajandust Eestis reguleerivad mitmed õigusaktid (jäätmeseadus,
pakendiseadus, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadusest) ning
riigi jäätmekava. Omavalitsused koostavad oma jäätmekava, mille eesmärgid
peavad olema kooskõlas riigi jäätmekavaga ning sätestama meetmeid, mis
aitaksid ellu viia riigi jäätmekavas seatud eesmärke. Praegu kehtiva „Riigi
jäätmekava 2008-2013“ põhieesmärk on jäätmehoolduse korrastamine, järgides
seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid. Pärnu linnas reguleerivad
jäätmemajandust „Jäätmekava aastateks 2009-2013“ (kinnitatud Pärnu
Linnavolikogu otsusega nr.4, 22.01.2009) ning jäätmehoolduseeskiri (Pärnu
Linnavolikogu määrus m/10/2010, 18.03.2010). Jäätmehoolduseeskiri kehtestab
nõuded jäätmehoolduse korraldamiseks, korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
jäätmeliigid, veopiirkonnad, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo
teenustasu piirmäära Pärnu linnas.
Jäätmekäitluse üldine suund on jäätmete liigiti kogumine ning jäätmete
maksimaalne taaskasutus. Selle edukaks toimimiseks on vajalik jäätmetekitajale
kättesaadav ning reaalselt toimiv jäätmete kogumisvõrgustik (olmejäätmete ja
pakendijäätmete konteinerid, jäätmejaamad). Oluline on, et kõik jäätmetekitajad
oleks vastavalt jäätmeseadusele ning Pärnu jäätmehoolduseeskirjale seotud
olmejäätmete
kogumisskeemiga
(eelkõige
liitununa
korraldatud
olmejäätmeveoga). Pärnus on 2 veopiirkonda:
- veopiirkond nr 1 - Pärnu jõe paremkaldale jäävad linnaosad (Tammiste,
Rääma, Ülejõe, Vana-Pärnu)
- veopiirkond nr 2 - Pärnu jõe vasakkaldale jäävad linnaosad (Raeküla,
Papiniidu, Mai, Eeslinn, Rannarajoon, Kesklinn).
Kõik aktiivses kasutuses olevad kinnistud peavad olema varustatud jäätmete
kogumiseks vajalike konteineritega. Olmejäätmete kogumise süsteemi
toimimiseks on vajalik, et vähemalt konteinerite tühjendamise aegselt oleks need
ka raskeveokiga juurdepääsetavad. Uute arendusalade kavandamisel tuleb
jäätmemahutitele vajaliku pinna ning neile juurdepääsetavusega teiste
aspektidega
võrreldes
sama
suurt
tähelepanu
pöörata.
Eelkõige
(korrus)elamualade ning ka ühiskondlike objektide kavandamisel võib pidada
mõistlikuks jäätmete kogumiseks kasutatavad jäätmemahutid paigaldada
jäätmemajja, katusealusesse või aedikusse, konkreetsed ning oludesse sobivad
lahendused tuleb välja töötada detailplaneeringute või ehitusprojektide
koostamisel.
Pakendikonteinerite
asukohad
on
välja
valitud
omavalitsuse
ja
taaskasutusorganisatsioonide koostöös ning lähtudes pakendiseaduses toodud
nõuetest.
Kogumiskonteinerid
paiknevad
suuremate
kaupluste
ja
elamupiirkondade juures ning paikades, kus on tagatud jäätmeveoki takistamatu
juurdepääs. Vanapaberi konteinerite, pakendikonteinerite ning taarapunktide arv
eri linnaosades on toodud Tabelis 8. Avalikele konteineritele lisanduvad
korteriühistute konteinerid.
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Tabel 8. Eraldi kogutavate jäätmete konteinerite arv Pärnus seisuga 15.10.1012.
Vanapaberi
Klaaspakendi Segapakendi
Taarapunkt
konteiner
konteiner
konteiner
Kesklinn
3
3
3
2
Eeslinn ja
14
7
15
2
rannarajoon
Mai, Papiniidu
2
7
8
4
Raeküla
6
3
6
1
Rääma
11
16
13
2
Ülejõe
6
7
9
3
Vana-Pärnu
4
2
4
1
Pärnus on lubatud lisaks konteineritele kasutada ka pakendikotti, mis on
mõeldud pakendijäätmete kogumiseks eramajapidamistes. Pakendikoti teenust
kasutades saavad eramajade elanikud kokku hoida prügiveokuludelt, kuna see
teenus on tasuta. Pakendikoti teenus sisaldab kahte erivärvi kilekotti - kollast ja
rohelist. Roheline pakendikott on mõeldud klaastaara kogumiseks ja roheline
kõigi muud liiki pakendite kogumiseks.
Pärnu linna elanike kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete ja kasutuselt
kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtupunkt asub OÜ Paikre
Sorteerimisjaamas Raba tn 39. Ettevõtetel tuleb oma ohtlikud jäätmed anda üle
vastavale ettevõttele.
Segaolmejäätmetest eraldi tuleb koguda ka biolagunevad jäätmeid, mis
suunatakse komposteerimisele. Kinnistuomanikel on võimalik oma aias tekkinud
biolagunevad jäätmed viia OÜ Paikre prügila kompostimisplatsile või OÜ Paikre
Sorteerimisjaama. Samuti on võimalik tellida ka veoteenus (Pärnu linna
veopiirkondades nr 1 ja 2 omab ajavahemikul 01.11.2011-31.10.2013
biolagunevate jäätmete veo ainuõigust AS Ragn-Sells).
Keskkonnaregistri
kohaselt
on
Pärnu
linna
territooriumil
2
olulist
jääkreostuskollet – endine Pärnu Kommunaali asfaltbetoonitehas Pae-Papiniidu
tänavate piirkonnas ning endine Pärnu Naftabaas Niidu tänava piirkonnas.
Väiksema olulisusega jääkreostuskoldeid võib esineda ka teiste endistel
tööstusaladel. Eelkõige tööstusalade arendamisel mittetööstuslikul eesmärgil
tuleb muu hulgas hinnata pinnasereostuse esinemise võimalikkust (sõltuvalt
oludest
kas
reaalse
uuringuna
või
eksperthinnanguna
endisaegse
tootmistegevuse täpse iseloomustusena).

6.5.

Pinnase- ja veekaitse

6.5.1.
Loodusmaastiku ja geoloogiliste tingimustega seotud probleemid
Pärnu linn ja selle lähiümbrus jääb maastikuliselt Pärnu madalikule, mida
iseloomustab tasane pinnamood. Absoluutkõrgused on maksimaalselt 20 m.
Pinnavormidest on levinumad liivsavi pinnakattega jääjärvetasandikud ja liivased
meretasandikud, kuid neid liigestavad mitmesuguse tekkega künkad, luited ja
jõeorud.
Pinnakatte moodustavad Kvaternaari setted, mille kogupaksus jääb vahemikku
18-35 m. Setete paksus on väiksem Pärnu jõe piirkonnas, kesklinna osas ning

Töö nr 1237/09. Aruande lõppversioon mai 2014

54

Pärnu üldplaneeringu KSH aruanne

samuti Vana-Pärnu piirkonnas, ulatudes 20 meetrist 24 meetrini. Tulenevalt
aluspõhja tasasest reljeefist on pinnakatte paksus suurem seal, kus maapinna
suhteline kõrgus on suurem. Kvaternaari setetest on levinumad moreen, erineva
tekkega liivad ja kruusad, jääjärvelised savid (viirsavid) ning laiguti soosetted.
Moreen oma enamuses on esindatud kõvade savimöllidega, mis kohati on kaetud
ümbersettinud nõrgemate moreenierimitega, millede paksus ei ole suurem
1...1.5 m. Moreenil lasuvad jääjõelised liivad (maetud oosidena) ja viirsavi.
Viirsavide alumine pind koos moreeniga jälgib aluspõhja reljeefi, väljaarvatud
kohtades, kus moreeni ja viirsavi vahele jäävad jääjõelised liivad. Geotehniliselt
on Pärnu linnas määravaks viirsavi lasumistingimused, tema paksus ja temal
lamava mereliiva paksus.
Pärnu linna maa-alal aluspõhi ei avane, kuna ala on kaetud pinnakatega ja selle
pealispind jääb 15...45 m sügavusele. Pärnu lõunaosas moodustavad geoloogilise
läbilõike ülemise osa Kesk-Devoni Narva ja Aruküla lademe liivakivid, aleuroliidid,
domeriidid ja merglid. Geoloogilise läbilõike kõige suurema osa moodustavad
Siluri ladestu karbonaatsed kivimid (kogupaksusega ca 216 m). Siluri kivimid
jäävad Pärnu kesk- ja põhjaosas vahetult pinnakatte alla. Silurile järgneva
Ordoviitsiumi ladestu karbonaatsete kivimite paksused on ca 157 m. Järgnevad
terrigeensed Kambriumi settekivimid ning geoloogilise läbilõike kõige alumise osa
moodustab kristalliinne aluskord.
Pärnu linn asub Pärnu viirsavibasseinil, kus hõlmab Pärnu lahe ja 6...12 km
laiuse rannavööndi lahe põhjaosas. Viirsavi levila on umbes 20 km laiune, Pärnu
lahe laiusega võrreldav ala. Levila pikkust on raske hinnata. Põhja poolt eraldab
Pärnu viirsavibasseini Are viirsavibasseinist Pandivere staadiumi otsamoreen,
lõuna pool on basseini piir mere all. Võib oletada, et viirsavi levib vähemalt 100
m kaugusele praegusest rannajoonest. Pärnu linn asub viirsavibasseini
kagunõlval, väikseimad on viirsavi paksus linna kagu- ja idaosas, suurimad
kesklinnas ja linna lääneosas.
Pärnu maakonnas esineb pinnaseid, mis on eriti lihkeohtlikud. Valdavalt
on tegemist jõgede kallastega, kus mitmesuguste tegurite mõjul (looduslikud,
inimtegevuse mõju) muutuvad savipinnased ebastabiilseks ning toimub lihe.
Inimtekkelised tegurid võivad olla jõesängi süvendamine kalda lähedalt
paadisadama rajamiseks, puude hävitamine kallastelt, pinna- ja põhjavee
liikumise takistamine ning kiired tasakaalumuutused, ehitiste püstitamine
nõlvadele
ning
vibratsioon8.
Koostatava
üldplaneeringu
raames
on
OÜ Geoengineering poolt
teostatud eraldi töö , mis käsitleb täpsemalt
jõekallaste püsivuse temaatikat välja on toodud jõgede kallaste erinevad tsoonid
sõltuvalt jõe kallaste püsivusest (Joonis 3). Eraldi on välja toodud ka ehituslikud
soovitused ja leevendavad meetmed lihkeohu vähendamiseks ning vältimiseks.
Üldplaneeringus on eraldi välja toodud Pärnu ja Sauga jõe kallaste erinevad
tsoonid vastavalt kallaste püsivusele.

8

Tiit, H., Rosentau, A., Talviste, P., Kalm, V. 02-03/2003. Maalihked – looduslikud või
inimtegevuse tagajärg? Eesti Loodus
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Joonis 3. Pärnu ja Sauga jõe kallaste püsivus.
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6.5.2.

Maapinna vajumine

Tulenevalt Pärnu piirkonna geoloogiliselt ehitusest on Pärnu piirkonnas võimalik
ja ka tuvastatud maapinna vajumine. Seda põhjustavad nii looduslikud kui ka
inimtegevusest tulenevad põhjused – vibratsioon, põhjavee survetaseme langus,
jõgede kallaste erosioon.
Käesoleva üldplaneeringu koostamise raames Geoengineering OÜ poolt teostatud
uurimuse kohaselt võib olemasolevaid andmeid analüüsides teha järelduse, et
survelangus Pärnu linna territooriumil on tänaseks taastunud ja surve Siluri
veehorisondis on stabiliseerunud. Maapinna pidevad vajumised on tänaseks
päevaks praktiliselt lõppenud, kuid esineda võib vajumisi viirsavide aluse
veehorisondi ajutise survelanguse korral. Sellest tulenevalt peab ka edaspidi
ennetavaid meetmeid rakendama, et vältida vajumistega kaasnevaid nähtusi
(nt projekteerides hooneid tuleks toetada esimese korruse vaheseinad ja
põrandad vaivundamendile). Eraldi on teostatud uuringus viidatud asjaolule, et
vajumistemaatikat on vähe uuritud, kuid sellele peaks rohkem tähelepanu
pöörama. Viimasel ajal on kirjeldatud nähtust, mis on seotud maapinna
hingamisega (kõrgusmärkide tõusu ja vajumisega). Nähtus on ohtlik, kuna viitab
viirsavidel asuva reeperivõrgu ebapüsivusele.
Uurimuses on toodud mitmeid meetmeid, mida rakendada, et minimeerida
edaspidi Siluri veekompleksi survelangusest või muudel põhjustel aset leidvate
vajumiste põhjustatud kahjusid.
- Viirsavide aluse Siluri veehorisondi vee tarbimise keelamine ei ole
põhjendatud ja vajalik, kuid oluline on, et vee tarbimine sellest
horisondist peab toimuma range hüdrogeoloogilise ja geotehnilise
kontrolli (järelvalve) all. Vajalik on vaatluspuurkaevude võrgu
taastamine ja kindlasti selle laiendamine Ehitajate tee tööstusrajoonini,
kus toimub veevõtt Siluri veehorisondist. Töös olevatele puuraukudele
tuleb määrata maksimaalne lubatud toodang ja töötavate puuraukude
läheduses peavad olema vaatluspuuraugud ja nende surve lang tuleb
fikseerida 2...4 korda kuus. Töötava puuraugu juures olevad rajatised
on vaja varustada reeperitega ja kord aastas määrata nende reeperite
paigutused.
- Kõrgemad hooned on soovitav rajada vaialusele. Sama kehtib ka
vahetult viirsavile vundeeritavate hoonete puhul. Vaialuse kasutamisel
on vaja alumise korruse keldri vaheseinad ja põrandad toetada
vaialusele. Vaiad on soovitav süvitada tugevasse moreeni või
liustikujõe liivadesse viirsavi all.
Leevendavad meetmed:
Tulenevalt keerulisest geoloogilisest situatsioonist on vajalik arvestada eelkõige
jõelähedastel aladel lihkeohtlikkusega ning võtta olenevalt asukohast arvesse
kaldaalade lihkeohtlikkuse tsoneeringukaarti.
6.5.3.

Põhjavesi

Pinnaseveed esinevad merelistes liivades, mille kihi paksus on 2-3 m. Alumise
vettpidava kihi moodustab neile savikiht paksusega 3-15 m. Savikihi all olev
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glatsiofluviaalne veehorisont on moodustunud pinnakatte alumises osas asuvas
liiva, kruusa ja moreeni kompleksis. Alumine vettpidav kiht põhiliselt puudub ja
seega on veed hüdrodünaamilises ühenduses siluri ülemise veehorisondi vetega.
Pärnu linna territooriumil levivad järgmised põhjaveekogumid:
Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum – vettandvateks kivimiteks on valdavalt
30-80 m paksused Pärnu lademe liivakivid, aleuroliidid. Veekompleks on
suhteliselt kaitstud ja surveline. Ülemiseks veepidemeks on Kesk-Devoni Narva
lademe aleuroliidid, savikad aleuroliidid ja domeriidid, paksusega 30…40 m
(Vaskrääma veehaardel). Pärnu linna piires ja Sindi linnast lõunas, on ülemiseks
veepidemeks liivsavimoreen ja sellel lasuv viirsavi. Põhjaveekogum toitub läbi
Kvaternaari setete infiltreeruvast sademeveest ja lõuna pool Kesk-Devoni
põhjaveekogumi veest. Hüdrauliliselt on see veekogum seotud all pool oleva
Siluri-Ordiviitsiumi ühendatud põhjaveekogumiga Devoni kihtide all. Veekihi
väljavooluala jääb Pärnu jõkke, põhja poole Sindi linna, kus jõesäng lõikab läbi
Pärnu lademe liivakivid.
Siluri-Ordiviitsiumi ühendatud põhjaveekogum Devoni kihtide all – vettandvateks
kivimiteks on Siluri lubjakivide ja dolomiitide lõheline, kohati karstunud ülemine
osa. Vettandvad kivimid jäävad maapinnalt kuni 150 m sügavusele, sügavamal
kivimite lõhelisus väheneb oluliselt ja sellest tulenevalt ka veesisaldus. Kohati on
see veekiht hüdrauliliselt seotud üleval pool lasuva Kesk-Alam-Devoni
põhjaveekogumiga. Põhjaveekogum toitub ülal lasuvast Kesk-Alam-Devoni
põhjaveekogumist infiltreeruvast veest. Vesi on surveline ja maapinnalt lähtuva
reostuse eest hästi kaitstud.
Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogum - vettandvateks kivimiteks on
Ordoviitsiumi ja Siluri ladestute lubjakivid ja dolomiidid (milledes esinevad ka
savikama koostisega vahekihid) paksusega 100-150 m. Põhjaveekogum toitub
sademeveest. Pärnu madalikul on pinnakatte all vesi surveline ning reostuse eest
keskmiselt või suhteliselt kaitstud. Suurem osa põhjaveekogumi veest liigub
vettandvate kvimite karstunud ja lõhelises ülemises 30-40 m. Sellest sügavamal
väheneb nii kivimite lõhelisus kui ka veesisaldus.
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum - vettandvateks kivimiteks on AlamOrdoviitsiumi ja Kesk-Kambriumi aleuroliidi vahekihtidega keskmiselt ja nõrgalt
tsementeerunud erineva terasuurusega liivakivid. Veekompleks esineb kogu linna
territooriumil. Põhjaveekogum on maapinnalt lähtuva reostuse eest hästi kaitstud
ja tugevalt surveline. Veekompleksi toiteala asub Pandivere kõrgustikul. Suure
kloriidide ja naatriumiooni sisalduse tõttu ei vasta vesi joogivee nõuetele
Aluskorra murenemiskooriku veekompleks – ca 500 meetri sügavusele jääv
veekompleks, mille moodustavad kristalliinse aluskorra murenenud pealispinna
kivimid. Veevarustuses ei leia see veekompleks kasutust lasumissügavuse,
veevaesuse ja suure kloriidide sisalduse tõttu.
Pärnu linna piires on tulenevalt pinnakatte iseloomust aluspõhjaline põhjavesi
suhteliselt hästi kaitstud. Siiski esineb üksikuid alasid, kus viirsavi on õhem või
puudub täiesti. Sellistes kohtades on ka põhjavee kaitstus nõrgem. Samuti on
vaja täiendavalt uurida suletud Pärnu Rääma prügila ja Niidu tootmispiirkonnast
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lähtuva reostuse võimalikku sattumist ning levimist pinnase- ja põhjavees.
Pärnus ei ole tehtud uuemaid uuringuid pinnasevee, pinnasereostuse ega ka
põhjavee reostuse olukorra selgitamiseks. Teave Ehitajate tee ja Niidu
tööstuspiirkonnas olevate salv- ja puurkaevude kohta on puudulik, kuid iga
olemasolev kaev on potentsiaalne reostusallikas. Lisaks on selline teave vajalik
põhjavee tarbimise seisukohast (seotud maapinna vajumisega). Niidu
tööstuspiirkonnas on varasemalt täheldatud pinnase ja põhjaveereostust, mis on
osaliselt pärit tänaseks suletud Rääma prügilast, kuid puudub ülevaade
varasemast tööstustegevusest tingitud reostuse kohta. Suletud prügila
nõrgveeseiret teostatakse ja kogutud nõrgvesi suunatakse puhastamiseks
kanalisatsiooni kaudu kohalikku reoveepuhastusjaama, seega tõenäoliselt on
prügilast tulenev reostus oluliselt vähenenud. Teadmata on siiski varasema
reostuse levik. Kuna Pärnu linn asub geoloogiliselt ebastabiilses situatsioonis,
esineb maapinna vajumine erinevate tegurite mõjul (muuhulgas vibratsioon,
põhjavee tarbimine jne). Sellised tingimused on reostuse levikule pinnases väga
soodsad ja muudavad reostuse leviku jälgimise keerukaks. Enamasti sõltub
reostuse levik vettpidavate kihtide kallakust (Pärnu jõe suunas), kuid kuna Pärnu
linna territooriumil on geoloogilised tingimused väga varieeruvad (kohati viirsavi
puudub, turbaläätsed), ei ole reostuse levik täpselt ette aimatav. Maapinna
vajumise tagajärjel tekkinud depressioonilehtrite olemasolu seab ohtu alumistel
veepidemetel lasuvad põhjaveelademed.
Pärnu linna piirkonnas ohustab põhjavee seisundit ka liigsest rannikulähedasest
veevõtust tuleneda võiv oht merevee sissetungiks, kuid seoses peamiste
veehaarete viimisega vahetust rannikulähedasest tsoonist eemale, on see oht
eeldatavalt maandatud.
Leevendavad meetmed:
Võimaliku reostusohu vähendamiseks on vajalik tamponeerida või likvideerida
olemasolevad
kuid
mittekasutatavad
puurja
salvkaevud.
Niidu
tööstuspiirkonnas on vajalik viia läbi uuring, et hinnata olemasolevat pinnase- ja
põhjavee reostust ning selle levikut. Vähendamaks reostuse levikut on soovitatav
Niidu tööstuspiirkonnas vähendada ja vältida tugevat vibratsiooni tekitavat
tootmist.
6.5.4.

Pinnaveekogud ja nende seisund ja kasutamine

Pärnu linna seisukohalt on kahtlemata olulisimaks veekoguks Pärnu laht, mis on
u 220 km2 pindalaga võrdlemisi madal ning magedaveeline mereosa. Pärnu lahe
puhul on tüpoloogiliselt tegemist oligohaliinse poolsuletud rannikuvee tüüpi
rannikuveega. Lahte suubuvad Pärnu jõgi (mis annab u 80 % juurdevoolust),
Audru jõgi, Lindi oja, Tuuraste oja jt. Lahe suurim sügavus on 11 m, põhjasetteis
on valdavad peenliivad, paiguti leidub ka kiviseid kohti.
Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava kohaselt kuulub Pärnu lahe rannikuvee
veekogum kesisesse seisundiklassi, peamisteks surveteguriteks on Läänemere
sisekoormus, hajukoormus ning transport. Lahe veekvaliteeti ning toitainete
hulka määravad mageda vee juurdevool jõgedest ning Liivi lahe vee sissetung.
Eesti rannikumere üldfoonil paistab Pärnu laht silma kõrge fosfaatide ja
erakordselt
kõrgete
lämmastikühendite
sisaldusega.
Veemajanduskava
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koostamise raames läbiviidud ökoloogilise seisundi hindamisel andsid füüsikaliskeemilised üldtingimused ja fütoplanktoni seisund kesise kvaliteediklassi,
veetaimestik ja suurselgrootud aga hea klassi, koondhinnang ökoloogilisele
seisundile on aga kesine. Eesmärk on saavutada hea seisund 2021. aastaks.
Teiseks oluliseks veekoguks on Pärnu jõgi. Pärnu jõgi saab alguse Roosna-Allikult
ja suubub Pärnu lahe keskossa, jõe pikkus on 160,6 km ning selle valgala on
6836 km2. Pärnu jõe alamjooksul on jõe aasta keskmine vooluhulk 50-65 m3/s,
maksimaalne vooluhulk 800-1000 m3/s ja minimaalne vooluhulk 2,5-3,5 m3/s9.
Suurimad Pärnu linna piiresse ja selle lähedusse jäävad lisajõed on üle 70 km
pikkused Sauga ja Reiu jõgi. Pärnu jõgi, kaasa arvatud selle Pärnu linna piiresse
jääv alamjooks, on kalamajanduslikult äärmiselt oluline veekogu, mis kuulub
keskkonnaministri 15. 06. 2004. a määruses nr 73 “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” (piirangud paisude rajamisele ja
rekonstrueerimisele ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi
muutmisele) ning keskkonnaministri 09.10.2002. a määruses nr 58 „Lõheliste ja
karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende
veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku
keskkonnaseire jaamad“ (nõuded veekvaliteedile) nimetatud veekogude hulka.
Pärnu jõe alamjooksu (veekogum Pärnu Sindist suudmeni) seisund on LääneEesti veemajanduskava kohaselt hea (füüsikalis-keemilised olud – hea,
suurselgrootud, fütoplankton ja kalastik väga hea seisundiklass). Jõe linna piires
paikneva alamjooksu füüsilist ja hüdromorfoloogilist seisundit on pikaajaline linna
areng oluliselt mõjutanud, suures mahtudes on aegade jooksul jõesängi
süvendatud, märkimisväärses osas on jõekaldad tehislikud või ümberkujundatud.
Jõe seisundiga on probleeme pigem Pärnust ülalpool, kus paisud on olulisel
määral mõjutanud jõe kalastiku seisundit. Pärnu linna piires paiknevad ka Sauga
ja Reiu jõgede alamjooksud. Nende jõgede ökoloogiline seisund on
veemajanduskavas antud hinnangute kohaselt hea.
Lisaks neile paikneb linna piires mõned väikeveekogud, sh Rääma, Niidu ja
Tammiste ojad, mis ei ole Keskkonnaregistris veekogudena eraldatud. Nende
väikeveekogude hüdromorfoloogiline seisund on valdavalt kesine, võib eeldada et
neisse suunatakse ka märkimisväärne reostuskoormus, mistõttu on probleeme
ka nende reostatusega. Lisaks leidub väike- või ajutisi veekogusid
rannikuvööndis, milledest püsivamad omavad looduskaitseliselt väga suurt
tähtsust.
Linna üldplaneering näeb ette jõe kaldapiirkondade arendamist ja nende
kasutusintensiivsuse suurendamist. Selline tegevus on ülelinnaliselt kahtlemata
oluline, kuid selle juures tuleb vältida kallaste liigintensiivset arendamist. Pärnu
jõe puhul tuleb arvestada jõekallaste püsivuse teemadega, koostatud on
jõekallaste püsivuse tsoneering10, milles on antud konkreetsed ehitustehnilised
nõuded ja tingimused kallaste arendamiseks. Jõekallaste arendamisel tuleb
arvestada ja tagada nende avalik kasutus ja juurdepääs. Tagada tuleb erinevate
jõge
kasutavate
huvigruppide
(sh
veeliiklus,
veesport,
kalastajad)
seisukohtadega
arvestamine.
Jõekallaste
arendamisel
tuleb
arvestada
üleujutustest tulenevate ohtude ja riskidega. Jõekallaste kasutusintensiivsuse
9

Loopmann, A., 1979. Eesti NSV jõgede nimestik
Mets, M., 2012. Pärnu linna üldplaneeringu ehitus- ja hüdrogeoloogiliste tingimuste osa. OÜ
Geoengineering. Tallinn
10
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suurendamisel tuleb pidada silmas, et Pärnu jõgi on kaitstav hoiualana, ehkki
hoiuala piirneb jõe tavapärase veepiiriga, on veekogu ökoloogilise seisundi
kaitsel oluline säilitada ka selle kaldavööndit. Üldplaneeringus on täpsustatud ka
ehituskeeluvööndi piiri järgmistes kohtades:
Vallikääru kaldal
10m
Lai tn 2 kinnistul
10m
Rääma tn. 27
10m
Pärnu keskrannas
50m
Siinkohal tuleb arvestada, et seoses Pärnu jõe hoiuala kaitseväärtuste kaitse
vajadusega on Lai tn 2 ja Rääma tn 27 detailplaneeringute koostamisel vaja viia
Natura eelhindamine.
Jõekallaste arendamisega ei tohiks suurendada jõe reostuskoormus, ei ole
soovitav juhtida jõgedesse täiendavat punktreostusallikatest pärinevat koormust.
Kuna Pärnu linna reoveepuhasti väljalask on suunatud Pärnu lahte u 3 km
pikkuse süvaveelasuga, on sellised hajumistingimused ning seeläbi võimalik
mõju rannikulähedase vee kvaliteedile ilmselt väiksem kui oleks lokaalsetel
väljalaskudel. Jõgedele aga selle kaudu ka merele avalduva mõju vähendamiseks
tuleb tegeleda ka hajukoormusega, mis tiheasustuse puhul väljendub eelkõige
sademeveega kaasnevas koormuses. Nagu näiteks Tallinnas teostatud uuringud11
on näidanud ei ole linnatänavatelt pärinev sademevesi enamasti ülenormatiivselt
ohtlike ainetega reostunud, teatavatel juhtudel võib esineda ülenormatiivset
heljumisisaldust. Tiheasustusalade sadevete orgaanilise aine ja toitainete
koormus on samuti märkimisväärne, ehkki seda on uuritud vähem, siiski viimasel
ajal on üha enam ka sellele tähelepanu pööratud (sh uuendatud ja karmistatud
nõuded määruses „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse
juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate
piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“). Linna
sademevee süsteemide arendamisel tuleb rakendada lahendusi, mis sademevee
ärajuhtimise kõrval ka vähendaksid sademevee reostuskoormust. Siiski on
uuringud näidanud, et efektiivseimaks võimaluseks sademevee koormuse
vähendamisel on regulaarne ja efektiivne tänavate puhastamine. Hajukoormuse
piiramisel on kahtlemata oluline toimunud ja toimuv kanalisatsioonisüsteemide
korrastamine ja sellega kaetud piirkondade laiendamine ning üha suurema hulga
veekasutajate liitmine sellega.
Nii Pärnu kui Edela-Eesti kohta laiemalt on väga oluline Pärnu sadam, mis toimib
nii kauba-, reisi- kui harrastusmeresõitjate sadamana. Sadama tegevuse
arendamiseks ning suuremate laevade vastuvõtmiseks on kavandatud sadama
akvatooriumi
ning
laevatee
süvendamist.
Laevatee
süvendamise
keskkonnamõjud, koos sadama toimimise ja arendamise sotsiaal-majanduslike
mõjudega on hinnatud OÜ Corson poolt12. Antud töö tõi välja sadama toimimise
ja arendamise olulise sotsiaalse ja majandusliku aspekti, samas jõuti seisukohale
et selle toimimiseks vajalikud süvendustööd on leevendavate meetmete
rakendamisel võimalik teostada selliselt, et sellega ei kahjustata loodusväärtusi.
Sadama toimimisel tuleb tagada selle ohutus veekeskkonnale, tagada tuleb
laevaheitmete
(sh
pilsiveed,
reoveed,
jäätmed)
üleandmisvõimalused,
11

Sweco Project, 2009. Tallinna sademevee uuringute teostamine. Töö nr 07230-0058. Tallinn
Corson OÜ, 2012. Pärnu sadama laevatee süvendamise keskkonnamõju hindamine. Töö nr 1102.
Tallinn
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keskkonnaohutud
laevade
teenindamine
(sh
varustamine
kütuse
ja
määrdeainetega), tagada pääste ja ohutusvõimekus. Veekeskkonda ei tohi
olulisel määral mõjutada ka sadamas toimuv lastikäitlus, eelkõige puisteainete
(näiteks turba, saepuru) käitlemine. Parima võimaliku tehnika rakendamisega
tuleb vältida puistematerjalide tolmamist, mis lisaks mõjule välisõhu seisundile
mõjutab negatiivselt ka veekogusid.
Soovituslik oleks suund linna territooriumil paiknevate väikeveekogude
säilitamisele ja saneerimisele. Neid võiks säilitada või taastada võimaluste piires
looduslikuna või looduslähedasena, luues neile funktsiooni nii sademevee
ärajuhtimiseks kui täiendava maastikuelemendi ja vee-elupaigana. Ilmselt see
eeldab nii korralduslikke meetmeid (n. eraomanduses paiknevatele objektide
üldistes huvides kasutamise võimalused) kui konkreetseid ehituslikke meetmeid
(n. piisava läbilaskvusega truupide rajamine, setete eemaldamine ja muud
veekogude tervendamis- ja saneerimistööd). Teadaolevalt on väikeveekogusid
ning nende kaldaid ka korrastatud (n. ühiskondlike ürituste raames prahti
koristatud).
Pärnu linna seisukohalt on ilmselt olulisemaks näitajaks linna supelrandade
veekvaliteet. Vastavalt Pärnu ranna suplusvee profiilile13 oli aastail 2006-2010
kõikide Pärnu randade vesi suplusveena vähemalt heas seisundis, üksnes 2007.
aastal esines Mai rannas ühel mittevastavus mikrobioloogilistele nõuetele.
Terviseameti kodulehel avaldatud andmetel oli ka 2011-2012 aastail
enamjuhtudel Pärnu randade vee kvaliteet hea, kuid probleeme esines 2011.
aastal Vana-Pärnu rannas. Pärnu lahes juhtub sageli fütoplanktoni, sealhulgas ka
tsüanobakterite massesinemist, kuid viimastel aastail ei ole tsüanobakterite
esinemise tõttu olnud vajadust supluskohti sulgeda. Suplusvee seisundile
(eelkõige mikrobioloogilistele näitajatele) võivad avaldada olulist negatiivset
(kuid valdavalt lühiajalist) mõju näiteks avariilised olukorrad või muud
erakorralised sündmused (ilmastikuolud), seega tuleb tegeleda näiteks heitveeja sademevee kanalisatsioonisüsteemide avariikindluse suurendamisega. Nagu
ka eelnevalt märgitud, on Pärnu lahe kesine seisund suuresti tingitud lahe
sisekoormusest, siis kiireid ning Pärnu linna üldplaneeringu kontekstis
rakendatavaid meetmeid selle seisundi parandamiseks ei ole leida. Seega tuleb
seda enam pöörata tähelepanu hajureostusele ja selle mõju vähendamisele.
6.5.5.

Üleujutustest

Püsivad tormituuled edelast kutsuvad esile kõrgeid meretasemeid terves Pärnu
lahes. Tuul surub vett jõe suudmesse, mis põhjustab üleujutusi. Sellised
kõrgveed ei ole pikaajalised, mõnest tunnist kuni paari ööpäevani. Veetaset
mõõdetakse EMHI poolt Pärnu sadamas iga tund, andmeid Pärnu lahe
veetasemete kohta on alates 1923. aastast. Maksimaalseks veetasemeks
(veetase BS-77 kõrgussüsteemi nullpunktist) on Pärnus mõõdetud 273 cm
(09.01.2005), kõrguselt järgmine veetase on 253 cm (18. 10. 1967. a)14. Need
veetasemete esinemiskõrgused on siiski äärmuslikud, ohtliku veetaseme
piirväärtuseks on hinnatud 160 cm ja enam1516. Vaatlusperioodi jooksul määratud
13
14
15

Terviseamet, 2011. Pärnu keskranna, Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla ranna suplusvee profiil.
EMHI, 2008. Eesti ilma riskid. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut. Tallinn
EMHI, 2008. Eesti ilma riskid. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut. Tallinn
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aastate miinimum, maksimum ja keskmised tasemed on toodud joonisel 4.
Üleujutustega seoses tuleb arvestada, et veetasemele lisandub tavaliselt ka
(tormi)lainetus. Pärnu kõige madalamaks veetasemeks on mõõdetud 123 cm alla
keskmise17.

Joonis 4. Merevee minimaalsed, keskmised ja maksimaalsed veetasemed EMHI
andmeil aastatel 1923-2005 (Corson OÜ, 2012. Pärnu sadama laevatee
süvendamise keskkonnamõju hindamine).
Eestis ei ole üleujutusriskide ja üleujutuste esinemise tõenäosuse hindamisega
kuigi metoodiliselt tegeletud. Pärnu linnavalitsus on koostanud linna
üleujutatavate alade kaardi (kõrgusmudeli), kus on näidatud üleujutatavad alad
erinevate veetaseme tõusude korral (samuti on näidatud 2005. a. üleujutuse
veepiir). Sarnase Pärnu linna üleujutusalade kaardi on koostatud ka nii Pärnu
Maavalitsus kui Maa-amet. Valdavalt on tegemist üleujutusohu kaartidega
(kõrgusmudelid), milles käsitletakse maapinna kõrgusi, kuid mitte võimalike
üleujutuste esinemise tõenäosust.
Üleujutusalade määratlemisel ja üleujutusriskide hindamisel on seni veel
ametlikult kasutatavaks dokumendiks Keskkonnaministeeriumi ja AS Mavese
poolt on 2011. a. koostatud üleujutusohuga seotud riskide esialgse hinnangu
aruanne, hinnang on kinnitatud keskkonnaministri 17. 01. 2012. a. käskkirjaga
nr 75. Antud töös määrati Pärnu linn üleujutusohuga seotud oluliseks
riskipiirkonnaks (kuna paikneb olulisel üleujutusalal ning on tegemist
tiheasustusalaga), esitatud on ka Pärnu riskipiirkonna kaart (joonis 5).

16

K&H AS, 2010. Pärnu jõe kallaste ja akvatooriumi detailplaneering. Tartu.
Suursaar, Ü., Kullas, T. ja Otsmann, M., 2004. Hoovused ja veetaseme kõikumised Lääne-Eesti
rannikumeres. Estonia Maritima 6: 5-26

17
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Joonis 5. Üleujutusohuga seotud oluline riskipiirkond Pärnu linnas ja Audru vallas
(Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang, kinnitatud keskkonnaministri
17. 01. 2012. a. käskkirjaga nr 75)
Antud töö näitab aluseks võetud metoodika kohaselt eeldatavalt maksimaalset
üleujutuse poolt mõjutatavat piirkonda. Üleujutusega seotud oluliseks
riskipiirkonnaks on määratud tuvastatud üleujutusala (2005. a üleujutus) ja seda
ümbritsev ala, määratud riskipiirkonna maapinna kõrguseks on 350 cm.
Uuringuile viidates on töös nenditud, et Pärnus on sellisele tasemele küündiv
veetaseme tõus meteoroloogiliselt ja hüdrodünaamiliselt võimalik, selleks on
vajalik mõnede tingimuste kokkulangemist, millised eraldi võetuna ei olevat kuigi
haruldased. Töös ei ole esitatud mingit metoodilist arvutust üleujutuste
esinemise sageduse kohta, kaasa arvatud määratud 3,5 m kõrguse üleujutuse
esinemistõenäosust. Märgitud on küll, et Pärnu puhul on tegemist on suure
tõenäosusega esineva üleujutusega, mis esineb sagedamini kui kord saja aasta
jooksul, kuid kahtlemata ei esine aluseks võetud veetase sellise sagedusega.
Olulise üleujutusohuga piirkondade määratlemisel peab arvesse võtma
üleujutuste esinemistõenäosust. Erineva veetasemega üleujutused esinevad
erineva sagedusega, samuti on nende tagajärgede tõsisus erinev. Eriti kõrge
veetasemega üleujutused esinevad äärmiselt harva, kuid nendega kaasnev
majanduslik mõju võib olla äärmiselt suur, kuid ka nende poolt tekitava kahju
täielikuks ärahoidmiseks vajaminevad kulutused on väga suured. Suhteliselt
väikese ulatusega veetaseme tõuse esineb sageli, kuid nende poolt tekitatav
majanduslik kahju on minimaalne, kui nendega arendustegevusel arvestada,
kusjuures vastumeetmete rakendamise maksumus ei pruugi olla kõrge. Üldisel
tasemel tuleb leppida kokku, millise tasemeni ulatuvaid üleujutusi tuleb pidada
piisava sagedusega esinevateks, et nende mõju ennetamiseks rakendatavad
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meetmete ellurakendamine ei kujuneks üleliia kulukaks. Selliseks tasemeks on
paljudel juhtudel peetud 1 %-list esinemistõenäosust, kuid mõnedes olukordades
arvestatakse ka oluliselt veel suurema ohuga üleujutusega (näiteks korduvusega
kord 250 aasta jooksul ehk 0,4%). Nendes kriteeriumites kokkuleppimine on
oluline, sest neist sõltub üleujutusaladele kavandatavate uusehitistele esitatavate
piirangute rangus18 ja sellest tulenevalt nende majanduslik kulukus.
Vastavalt veeseadusele koostatakse 2013. aastal üleujutusohu ja –riski kaardid.
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialisti Agne Aruvälja poolt esitatud
informatsioonile praegusel ajal neid dokumente koostatakse, selle raames on
EMHI teostanud ka veetasemete esinemise tõenäosusarvutused. Esitatud info
baasil on veetasemete kõrguste tõenäosus Pärnus järgmine:
- kord 10 aasta jooksul (10%) – 2,09 m;
- kord 50 aasta jooksul (2%) – 2,62 m;
- kord 100 aasta jooksul (1%) – 2,88 m;
- kord 1000 aasta jooksul (0,1%) – 3,71 m.
Konkreetsed üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavad koostatakse
Keskkonnaministeeriumi poolt 2015. aastaks, seni ei ole paika pandud ühiseid
juhendeid või juhiseid, mida tuleb üleujutusaladel arendustegevuses arvestada.
Koostatavates üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavades käsitletakse
erinevaid meetmeid erineva tõenäosusega üleujutuse riskide maandamisel.
Ülevaatlikult võib märkida, et sageli esinevate üleujututega seonduvate riskide
maandamiseks tuleks eelkõige rakendada planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga
seonduvaid meetmeid, väikese tõenäosusega esinevate üleujutuste riskide
maandamisel aga langeb põhirõhk juba pääste- ja kriisireguleerimisele.
Eeltoodust lähtudes tehakse KMH-s ettepanek võtta üleujutusriski hindamisel
esmaseks aluseks vähemalt kord 100 aasta jooksul esineda võiv veetase
(1% tõenäosusega), milleks on 2,88 m üle Kroonlinna nullpunkti. Seda
kõrgusarvu tuleks aluseks võtta ka Pärnu linna üldplaneeringus ning sellest
madalamad alad tunnistada üleujutuste poolt ohustatud piirkondadeks, kus
arendamisel tuleb rakendada üleujutuse tagajärgi ennetavaid meetmeid.
Üldplaneeringus on antud üldisi suuniseid üleujutusaladel arendamisega
kaasnevate riskide minimeerimiseks. Ehkki see on osaliselt sätestatud ka
mitmetes
õigusaktides
(näiteks
„Naftasaaduste
hoidmisehitiste
veekaitsenõuded“), tuleb täiendavad piirangud või tehnilised nõuded seada ka
üleujutusaladel
ohtlike
ainete
kasutamisele
ja
hoiustamisele
(nii
küttelahendustes, tööstuses, sadamates kui näiteks autokütusetanklate puhul,
mille
rajamist
eelnevalt
viidatud
määrus
ei
reguleeri),
samuti
kanalisatsiooniehitistele (Pärnu ÜVK arengukava kohaselt ei ole kuni 2 m
veetaseme tõusud ÜVK-le ohtlikud) ning kütte- ja elektripaigaldistele.
Üleujutusohu ja sellega seotud riskide leevendamiseks seatavad meetmed tuleb
üle täpsustada peale riiklikul tasemel vastavate dokumentide (ja metoodikate)
valmimist.

18

Mugra, T. ja Sults, Ü. Juhise ning tegevuskava koostamine üleujutusriskide haldamiseks.
Projekteerimisbüroo Maaja Vesi AS
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Linna üldplaneeringuga seotud materjalides19 on esitatud ideid võimalike
ehituslike üleujutusohtu vähendavate kaitserajatiste rajamisele. Nende hulgas on
nimetatud linna kaitsva tammi rajamist, tulvavee äravoolu kiirendavate
kanalite/torustike rajamist, vee purustava mõju vähendamiseks rannaga risti
paiknevate tammide rajamist. Käesolevas KSH-s neid ideid täpsemalt ei
käsitleta, nende rakendamine nõuab kindlasti detailset keskkonnamõju
hindamist. Praeguses olukorras tuleb selliste kapitaalsete ehitiste rajamisesse
suhtuda pigem ettevaatusega. Seda arvestades, et Pärnu linna ja üleujutustega
seotud olulisemad piirkonnad – Pärnu jõgi, Pärnu rannik ja suures osas Pärnu
laht – on kaitstavad Natura 2000 võrgustiku aladena, mille puhul on prioriteet
nende kaitseväärtuste seisundi säilitamine või parandamine.
Kõrgveetasemete puhul tuleb eraldi käsitleda kaht situatsiooni – olulist
üleujutusohtu põhjustav veetase ning korduvalt üleujutatav ala. Korduva
üleujutusega ala piir määratakse üldplaneeringuga ning see on oluline ranna
kasutuse kitsenduseks seatavate vööndite ulatuse seadmisel - korduva
üleujutusega veekogude ranna või kalda piiranguvöönd, veekaitsevöönd ja
ehituskeeluvöönd koosnevad üleujutatavast alast ja looduskaitseseaduses
määratud piirangu-, ehituskeelu- ja veekaitsevööndist. Nimetatud piiravate
vööndite määramine on vajalik ranna kaitse eesmärkide täitmiseks, milleks on
rannal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku
mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal
vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Ehk siis üldiselt on nende piirangute
puhul tegemist rannikuloodust säilitavate piirangutega (mis küll sisaldavad ka
teatavaid reostusolukordi vältivaid meetmeid, n piiranguvööndi puhul piirangud
jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitistele). Kahjuks
teadaolevalt puuduvad korduva üleujutusega ala piiri määramiseks metoodilised
alused, samuti puudub antud juhul korduvuse definitsioon. KSH-s tehakse
ettepanek määratleda Pärnu linnas korduvalt üleujutatava ala piiriks 160 cm,
mida käsitletakse Pärnu linna seisukohalt kriitilise veetasemena ning mis
vastavalt EMHI-st esitatud hinnangule (Tiia Pedussaare e-kiri) esineb ligikaudu
20% tõenäosusega (kord viie aasta jooksul).

6.5.6.

Veekasutus ja reoveekäitlus

Pärnu linna ühisveevarustus baseerub Reiu ja Vaskrääma veehaaretel, nende
veehaarete abil antakse joogivett ka linna ümbruse asulatele. Reiu veehaare
toitub Kesk-Alam-Devoni ja Siluri ladestikus, veehaarde kinnitatud põhjaveevaru
on 5000 m3/d. Veelgi veerikkam on Siluri põhjaveekompleksi avav Vaskrääma
veehaare, mille kinnitatud põhjaveevaru on 10000 m3/d. Tegelik veetarbimine oli
2010. aastal Reiu veehaardest 2526 m3/d ning Vaskrääma veehaardest 4823
m3/d ning 2011. aastal vastavalt 2325 ning 4905 m3/d20. Seega on reaalne
veetarbimine
veevarust
oluliselt
väiksem
ning
lähtudes
kinnitatud
põhjaveevarudest veepuudus lähiperioodil linna ning selle lähiümbrust ei ohusta.

19 Mets, M., 2012. Pärnu linna üldplaneeringu ehitus- ja hüdrogeoloogiliste tingimuste osa. OÜ
Geoengineering. Tallinn
20 Olesk, K., 2012. 2011. aasta põhjaveevaru bilanss. Keskkonnateabe keskus. Tallinn.

Töö nr 1237/09. Aruande lõppversioon mai 2014

66

Pärnu üldplaneeringu KSH aruanne

Viimastel aastatel on märkimisväärne osa Pärnu linna ühisveevärgi torustikke
ümber vahetatud ning võrgustikku laiendatud. Siiski praegu veel puuduvad
veetorustikud Ehitajate tee, Kirsi, Savi ja Raba tn piirkonna endiste suvilate
piirkonnas ja osaliselt ka Tallinna mnt, Lille, Raba ja Allika tänavate piirkonnas,
üksikuid kohti on ka mujal linnas. Nende piirkonna elanike kvaliteetse ja tervisele
ohutu joogiveega varustamiseks tuleb ka need piirkonnad liita ühisveevärgiga,
ühisveevärki tuleb laiendada ka perspektiivsetele arendusaladele. Nende
liitumisega ei kaasne olulist veetarbimise suurenemist, mis võiks kasutatavat
ressurssi mõjutada. Keskkonnaregistri kohaselt on Pärnu linna territooriumil 87
põhjaveehaaret (millest töötavaid on 15, 8 on ametlikult suletud, kuid enamiku
staatus on teadmata) ning 156 puurkaevu, valdavalt on tegemist Siluri
veekompleksi avavate kaevudega, kuid leidub ka Siluri-Ordoviitsiumi,
Ordoviitsiumi-Kambriumi veekomplekse avavaid kaeve. Kuna suurem osa linna
territooriumist on kaetud ühisveevärgiga, võib hinnata ebaotstarbetuks jätkata
eraisikute ja asutuste kaevude kasutamist. Seega peab kriitiliselt üle vaatama
olemasolevad kaevud ja põhjaveehaarded (kaasa arvatud nende staatuse
vastavates registrites) ning eelistatult need sulgema. Põhjendatud juhul võib
neid ka säilitada, kuid siis tuleb tagada nende ohutus põhjaveekihile ja pinnasele
(näiteks vältimaks üleujutustest tuleneda võivat ohtu põhjaveele või linna piires
siluri kompleksi tarbimise suurenemisest tuleneda võivat survelangust ja
maapinna vajumist). Otstarbeta kaeve on viimastel aastail ka suletud. Jätkama
peab linna piirkonnas siluri veekompleksi survetasemete jälgimist.
Praktiliselt kogu Pärnu linna territoorium (va mõned asustuseta alad) koos
mõnede
ümbritsevate
omavalitsuste
asulatega
on
kaetud
Pärnu
reoveekogumisalaga.
Suurem
osa
linna
territooriumist
on
kaetud
ühiskanalisatsiooniga,
mille
abil
kogutav
reovesi
puhastakse
Mõrra
reoveepuhastis. Teatud linna piirkonnad aga ei ole veel ühiskanalisatsiooniga
kaetud (Ehitajate tee, Kirsi, Savi ja Raba tn piirkonna endiste suvilate piirkond ja
osaliselt ka Tallinna mnt, Lille, Raba ja Allika tänavate piirkond, üksikuid kohti on
ka mujal linnas). Reoveepuhastisse suunatakse ka Pärnu ümbruskonna asulatest
pärinev reovesi. Pärnu linna territooriumilt suublasse juhitava heitvee
(arvestamata sademeveega) hulk oli 2010. aastal Keskkonnateabe keskuse
(praegu Keskkonnaagentuur) andmeil 4561 tuh m3 ning 2011. aastal 4470 tuh
m3. Keskkonnaregistri andmeil on linna territooriumil 16 toimivat (registreeritud)
heitvee väljalasku, neist 12 on sademevee väljalasud ning 4 puhastatud reovee
väljalasud, valdav osa väljalaskudest kuulub AS-ile Pärnu Vesi.
Perspektiivis kavandatakse linna reoveekanalisatsioonisüsteemi töökindlust
parandada ning rajada reoveetorustik ka neisse linnaosadesse, kus seda praegu
veel ei ole, samuti ka perspektiivsetesse arendusaladesse. Võib arvata, et linna
ühiskanalisatsiooni laiendamisega olulisel määral kogutava reovee hulk või selle
reostuskoormus ei suurene. Reoveekäitlemisele linna territooriumil seab oma
nõuded
paiknemine
reoveekogumisalal
(sh
reoveekogumisalal
reostuskoormusega
üle
2000
ie).
Üle
2000
ie
reostuskoormusega
reoveekogumisalal ei tohi veeseaduse alusel kasutada kohtpuhasteid ning
heitvett
immutada.
Juhul
kui
reoveekogumisala
piirkonnas
puudub
ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse
kogumismahutisse ning korraldama selle veo purgimissõlme. Reoveekogumisala
mõte on, et reoveekogumisalal paiknev reoveetekitaja peab liituma
reoveekanalisatsiooniga. Seaduse mõistes ei ole kogumiskaevude kasutamine
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enam õigustatud kui reoveekanalisatsioon on rajatud Veeseaduse kohaselt on
põhimõtteliselt lubatud reoveekogumisalal üle 50 inimest teenindava
reoveepuhasti rajamine, samuti tööstuspuhastite kasutamine. See aga ei ole
soovitatav, kuna käesoleval ajal töötab Pärnu reoveepuhasti hästi ning selle
heitvesi juhitakse süvaveelasuga Pärnu lahte, seega autonoomsete väikeste
puhastite rajamisega suureneks koormus suublatele. Linna reoveekanalisatsiooni
korrastamisel
ja
laiendamisel
on
oluline
arendada
lahkvoolse
kanalisatsioonisüsteemi ning vähendada reoveekanalisatsiooni ja seeläbi
reoveepuhastisse sattuva sademe-, drenaaži ja pinnasevee hulka.
Pärnu linna sademevete ärajuhtimine on praegu ebaühtlane, eelkõige on
sademeveesüsteemidega kaetud Kesklinna ja Mai tänava piirkonnad, osaliselt on
sademeveesüsteeme (sh lahtisi kraave ja looduslikke ojasid) ka teistes
linnaosades. Problemaatilisem on olukord Raekülas, Ülejõel ning Rääma
linnaosas. Linna ÜVK arengukavas21 on toodud nimekiri pea sajast sademevee ja
ühisvoolse kanalisatsiooni väljalasust. Linna sademeveesüsteemi arendamine
vajab suures osas olemasolevate süsteemide ümberehitust või olulist
rekonstrueerimist. Sademevee ärajuhtimine on võrdlemisi komplitseeritud, kuna
sademevett ei tohi juhtida supelranda, samuti Vallikraavi. Kuna suures mahus on
vajalik olemasoleva sademeveesüsteemi muuta või rekonstrueerida, tuleb
võimalikult varajases staadiumis arvestada kaasaegse sademevee käitlemise
põhimõtetega. Selleks tuleb otsida lahendusi sademevete kohapealseks
käitlemiseks või tippvooluhulkade puhverdamiseks, võimalikult palju võiks
kasutada selleks olemasolevaid veejuhtmeid, sh kraavid ja ojad. Sademevee
lahenduste kavandamisel tuleb muude tegurite kõrval arvestada ka piki
rannajoont kulgeva Rannaniidu looduskaitseala kaitseväärtustega, vältida tuleb
kaitseala veerežiimi ebasoovitavat muutmist. Arvestatavateks lahendusteks või
põhimõteteks võivad muu hulgas olla:
- kõvakatteliste pindade vähendamine (n sillutatud teede ja platside
mõõtude vähendamine, vett läbilaskvate sillutiste kasutamine,
roheliste katuste ja katusaedade kasutamine), sademevee
kogumine ja kasutamine;
- sademevete immutamine (n juhtides sademeveed rohealadele,
imbväljakutele või imbsüsteemidele);
- sademevete kokkuvoolu aeglustamine (sademevee vooluteekonna
pikendamine juhtides selle näiteks üle taimestatud alade,
tippvooluhulki puhverdavate süsteemide (n kraavitus, tiigid,
mahutid) kasutamine).
Paljud neist lahendustest vähendavad nii sademevee reostuskoormust kui ka
ärajuhitavaid tippvooluhulki. Tippvooluhulkade puhverdamine on eriti oluline
juhul kui on vajalik sademevett pumbata. Potentsiaalselt reostunud
sademeveega valgalad (n tööstusalad) tuleb lokaliseerida ja rakendada
intensiivset kuivpuhastust, vajadusel ka sademevee lokaalpuhastust või
suunamist reoveekanalisatsiooni, sademevee kvaliteedi parandamiseks on vajalik
parendada tänavate hooldust ning sulgeda veel säilinud reovee sisselasud
sademeveesüsteemidesse.
Leevendavad meetmed:
21

Pärnu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2025. Kinnitatud Pärnu
Linnavolikogu 15. 02. 2007. a. otsusega nr 16
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Pärnu linna arengu seisukohalt on veekaitselises plaanis olulisimaks teemaks
üleujutusohuga arvestamine, see ühelt poolt vähendab üleujutustest tulenevaid
kahjustusi ja majanduslikke mõjusid, teisalt hoiab ära reostusjuhte.
Üldplaneeringus tuleb rakendada ühise üleriikliku metoodika alusel koostatava
üleujutusohu ja -riski määratlust ning üleujutusohu piirist madalamal paiknevate
alade puhul tuleb rakendada sõltuvalt ohustatuse klassist ehituslikke või
organisatoorseid ennetusmeetmeid.
Pärnu linna põhiväärtused on seotud looduskeskkonnaga, eelkõige Pärnu lahe ja
jõega. Pärnu lahe toitelisus on kõrge ja lahe seisund ei ole hea. Vajalik on
minimeerida linna territooriumilt lähtuvat punkt- ja hajukoormust.
Linna ja selle lähiümbruskonda veega varustava Reiu ja Vaskrääma veehaarete
kinnitatud põhjaveeressurss ületab oluliselt veetarbimist, seega ületarbimise
ohtu ei ole.
Pärnu linnal on ees suur töö sadeveekanalisatsiooni välja arendamisel. Soovitav
on juba võimalikult algstaadiumis arvestada meetmetega, mis vähendavad
ärajuhitavate sademevete hulki või puhverdavad tippvooluhulki ning vähendavad
sadevete reostuskoormust. Nimetatud küsimused tuleb kaasata ka kavandatava
Pärnu sadevee teemaplaneeringu teemade hulka.

6.6.

Taimestik ja loomastik

6.6.1.

Rohealad ja taimestik

Pärnu linna territooriumist moodustavad suure osa rohealad- pargid, haljasalad
ja ka looduslikud kooslused (metsad, rannaniidud). Vastavalt linna arengukavas
toodud andmetele on Pärnu linna parkide ja haljasalade pindala kokku on
6,5 km2, sellest 3,71 km2 suurusel alal asub Pärnu Rannaniidu looduskaitseala,
0,8 km2 suurusel alal Niidu maastikukaitseala. Pärnu linna põhjakaares
moodustab looduspiiri Rääma raba, idas Niidu, Raeküla ja Reiu metsad. Parkidest
suurim on Rannapark pindalaga 43,2 ha. Rannapark on ka dendroloogiliselt
liigirikkaim ning seal kasvavad mitmed võõrpuuliigid. Üldiselt ei ole Pärnu linnas
parkide ega ka tänavaid ääristavate alleede koosseis eriti liigirikas ja eriilmeline.
Valdavaks on tammed ja pärnad, vähem levinud on harilik hobukastan, harilik
vaher, arukask, pooppuu ja alpi seedermänd22. Linna vanades parkides leidub ka
silmapaistvaid põlispuid. Vanemateks puudeks on tammed ja pärnad.
Rohealadel on
linnalises
keskkonnas
oluline
rekreatiivne
funktsioon,
ökoloogilisest aspektist on oluline rohestruktuuride väärtus elurikkuse aspektist
ning rohestruktuuride sidususe seisukohalt. Viimasest aspektist on Pärnu linna
rohestruktuurid hästi integreeritud maakondliku ja sealt edasi üleriigilise rohelise
võrgustikuga. Pärnu linna raamistab kenasti linna ümberitsev rohevõrgustike ja
tuumikalade
vöö,
rannapiirkonnas
moodustavad
Pärnu
rannaniidu
looduskaitseala ja Rannapark ühtse ökoloogilise terviku (vt Pärnu üldplaneeringu
seletuskirjas skeem nr 10 lk 137). Lisaks suurematele pargialadele, jõekallastele
ja muudele rohealadele on oma roll ka väiksematel haljasalade, puiesteedel jt
22

A. Mannisto, 2009 Pärnu looduskaitsealuste alleede hoolduskava. Arboristi raport
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haljasstruktuuridel. Olles avalikuks kasutuseks piiratud ligipääsuga on
ökoloogilisest aspektist oma tähtsus ka eramupiirkondade õuealade haljastusel.
6.6.2.

Puhkealade tagamise vajadus

Ligikaudu 19. sajandi algusest on erinevate teadusdistsipliinide ning
organisatsioonide poolt pakutud välja soovitatavaid rohelise pargiala suurusi ühe
elaniku kohta linnas, lähtudes nii linnaehituslikust kui tervisemõjude loogikast
(roheala kui CO2 siduja ning vabas õhus viibimise võimaluste pakkuja). Läbi
aastakümnete on soovituslik pargiala suurus järk-järgult vähenenud23 –
19. sajandil pandi ette 50m² suurust parki ühe inimese kohta hea õhukvaliteedi
tagamiseks, 20. sajandil oli soovituslikuks lähiparkide suuruseks Saksamaal,
Jaapanis, aga ka näiteks Soomes24 40 m², mida täiendab suurem roheala
(metsaala) linnalähitagamaal (pakutud 140 m² inimese kohta Saksamaal ning
Jaapanis). Tänapäevaseks üldlevinud kokkuleppeks arenenud maades peetakse
20m² kohalikku pargiala ühe inimese kohta. Samas kasutatakse ka tänapäeval
puhkealade kättesaadavuse hindamisel kohati eelmisel sajandil välja töötatud
soovitusi.
Tabel 9. Soovituslikud puhkealade kaugused ja suurused elaniku kohta Soomes
20. sajandi teisel poolel. Allikas: Valtion virkistyskomitean mietintö 1973:143
Puhkeala
tüüp
Park
Lähiliikumisala
Matkaala

Maksimaalne kaugus
elukohast
5 minutit
15-20 minutit
1,5 h

Pindala elaniku kohta
(m²/ el)
40
80
250

Samaaegselt soovituslike pargiala suurustega on välja toodud ka hinnanguline
kohaliku vabaõhu puhkeala miinimumsuurus inimese kohta, mille korral otsesed
negatiivsed mõjud peaksid olema välistatud. Sellisena on Maailma
Terviseorganisatsioon (World Health Organization, WHO) erinevates allikates
osutanud 9 m² (ka 12) inimese kohta25.
Soovitusliku puhkeala suuruse järk-järguline vähenemine on tingitud peamiselt
aktiivsest jätkuvast linnastumisest, mis tingib kasutuskoormuse suurenemise
olemasolevatel rohealadel. Reaalsuses välja kujunenud olukord erinevates
arenenud piirkondades varieerub oluliselt – Hiina suuremates linnades on seatud
eesmärgiks tagada elaniku kohta 1m² roheala, samal ajal kui mõnes Soome
linnas on roheala enam kui 300m² inimese kohta, mitmes Ühendkuningriikide
linnas enam kui 100m² inimese kohta (vt joonis 6 Euroopa erinevate piirkondade
kohta).

23 Wang, Xiao-Jun. Analysis of problems in urban green space system planning in China. In:
Journal of Forestry Research (2009) 20(1):79−82
24 Valtion virkistyskomitean mietintö 1973:143. Viid. Espoo üldplaneering.
25 Kuchelmeister, G. 1998. Urban Forestry: Present Situation and Prospects in the Asia and Pacific
region, FAO Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study, FAO Working Paper No: APFSOS/WP/44,
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Viid. Singh, V.S., Pandey, D.N.,
Chaudhry, P. 2010 Urban forests and open green spaces: lessons for Jaipur, Rajasthan, India

Töö nr 1237/09. Aruande lõppversioon mai 2014

70

Pärnu üldplaneeringu KSH aruanne

Joonis 6. Linnade kaetus rohealadega Euroopas. Linnu tähistavad täpid on
värvitud vastavalt antud linna kaetusele rohealadega. Riikide territooriumid on
värvitud antud maa linnaelanike rohealade kättesaadavuse järgi per capita.
Andmete puudumisel on riik näidatud hallina. Allikas: Fuller, R., Gaston, K.
200926
Linnaliste puhkealade kvantitatiivse kirjeldamise kõrval on rõhutatud puhkealade
kvalitatiivseid näitajaid: puhkealade omavaheline integreeritus (ülelinnaline
võrgustik), nende kättesaadavus ja territoriaalne terviklikkus, sobitumine
erinevate kasutajate vajadustega. Eelistatud on siinjuures alad, mis on piisavalt
suured, et võimaldada loodusliku keskkonna teket, moodustavad osa
ülelinnalisest võrgustikust ning vastavad erinevate kasutajate vajadustele
(vt joonis 7 alade terviklikkuse kohta).

26

Fuller, R., Gaston, K. 2009 The scaling of green space coverage in European cities. In: Biology
Letters. Clobal change biology. (2009) 5, 352–355
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Joonis 7. Rohealade territoriaalne terviklikkus võimaldab paremini luua
loomulikku looduslikku keskkonda ning pakkuda võimalusi erinevatele
kasutajagruppidele. Allikas: Stigsdotter, U27

6.6.3.

Puhkevõimalused Pärnus

Pärnu linna parkide ja haljasalade pindala on kokku 6,5 km2, millest tulenevalt
on rohealade pindala inimese kohta enam kui 150 m2. Seda arvestades tuleb
rohealade kättesaadavust Pärnus pidada heaks.
Hinnates rohealade asukohti täpsemalt, tuleb esile tõsta valdava osa rohealade
paiknemist Pärnut ümbritsevana – linna sees on osades linnaosades parke
(eelkõige kesklinnas), kuid suuremad rohemassiivid jäävad linna äärealadele.
Linna läbiva jõe kaldad omavad potentsiaali atraktiivse puhkepiirkonnana, kuid
valdavalt ei ole jõekaldad puhkealadena välja arendatud (väikeinventar,
jalakäijasõbralik ruum).
Tuginedes uuringuandmetele28 ei kasuta kodulähedasi parke või haljasalasid
53% vastanutest, mittekasutamise põhjusena vastas 28% küsitletutest, et neil
pole vajadust seal käia, ülejäänutest 18% ütles, et pole sobivaid parke, 32%
eelistavad randa jalutamiseks, 13% ei tunne huvi või pole neil aega pargis
jalutada, 19% häirivad asotsiaalid. Teadvustades aga vabas õhus viibimise
olulisust inimese tervise seisukohalt, on oluline jätkuvalt keskenduda vabas õhus
viibimise võimaluste edendamisele.
Välja kujunenud linnaruumis, olemasoleva hoonestusega piirkondades võimalusi
uute parkide rajamiseks valdavalt ei ole. Seetõttu on üldplaneeringu koostamisel
võimalik keskenduda olemasolevate rohealade säilitamisele ning nende
kasutusmugavuse edendamisele, samuti ligipääsu parandamisele. Eraldi
tähelepanu tuleb pöörata jõekallaste välja arendamisele atraktiivsete
puhkealadena, mis leevendab ka vabaõhu puhkealade tagasihoidlikku
kättesaadavust Ülejõe ja Rääma piirkondades.

27

Berggren-Bärring, A-M. & Grahn, P. 1995. Grönstrukturens betydelse för användningen. En
jämförande studie av hur människor i barnstugor, skolor, föreningar, vårdinstitutioner mfl.
organisationer utnyttjar tre städers parkutbud. (lic.) Landskapsplanering Rapport, 95:3. Sveriges
lantbruksuniversitet, Alnarp. Viid. Stigsdotter, U. (in press) Urban green spaces: promoting health
through city planning.
28 Pärnu linna elukeskkonna uuringu analüüs, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Pärnu 2012
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6.6.4.

Loomastik ja linnustik

Pärnus ei ole loomastiku ja linnustiku kohta eraldi uuringuid teostatud ja täpne
teave linnaelustiku liikide kohta puudub. Pärnu linn on tuntud rohkete
haljasalade ning metsade poolest. Alale on iseloomulik bioloogiline mitmekesisus,
kus suur osakaal on looduslikel biotoopidel (mere- ja jõeäärsed märgalad ja
metsad, Pärnu jõgi). Pargid omavad eelkõige dendroloogilist väärtust, kuid on
elupaigaks ka paljudele linnuliikidele ning on linnaruumis olulisteks rohealadeks
ja bioloogilise mitmekesisuse kandjateks.
Linnas võib probleeme põhjustada kõrvalaladelt metsloomade sattumine linna.
Linnaterritooriumile sattunult on suurtel loomadel raske metsadesse tagasi
pääseda, sest teedevõrk on tihe ja rohealad omavahel isoleeritud. Seetõttu on
linnakeskkonnas laiade ökoloogiliste rohekoridoride üks funktsioone võimaldada
linna sattunud suurtel imetajatel lahkuda ilma stressi ja konfliktsituatsioone
tekitamata. Sellised rohekoridorid vajavad säilitamist. Vältida tuleb tupikolukordi,
kus lai rohekoridor katkeb ilma selge edasiliikumisvõimaluseta. Üha enam
põhjustavad Pärnus probleeme ka pisiimetajad (rebane, mink, kährik), kelle
arvukust linnas ja selle lähialadel tuleks piirata röövluse surve vähendamiseks
kurvitsalistele (Pärnu rannaniidu kaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020).
Lisaks linna haljasaladele ja parkidele annab oma osa liigirikkusele ka linna läbiv
Pärnu jõgi, mis on elupaigaks looduskaitseliselt väärtuslikule jõeelustikule.
Erinevate katsepüükide tulemusel on Pärnu jões tuvastatud 38 kala- ja
sõõrsuuliigi esinemine, kellest 33 esinevad aga Pärnu jões kas püsivalt, või on
Pärnu jõgi neile oluliseks kudepaigaks (siirde- ja poolsiirdekalad). Rajatud on
Pärnu jõe loodusala29, kus kaitseväärtusteks on jõgi kui elupaik (EL
Loodusdirektiivi tüüp 3260), kaladest jõesilm, lõhe, võldas ja hink,
veeselgrootutest paksukojaline jõekarp ja rohe-vesihobu, vee-eluviisiga
imetajatest saarmas ning vee-elupaikadega seotud lindudest jäälind.
Loodusaladel ei ole lubatud tegevused, mis võivad kaitstavat elupaika või
asurkonda mingil viisil ohustada. Kuna Pärnu jõgi on kaitse all ka elupaigana,
tähendab see, et tuleb säilitada maksimaalselt looduslik jõesäng, hüdroloogiline
režiim ning kindlasti tuleb vältida vee kvaliteedi halvenemist.
Pärnu jõe kallastel (Niidu maastikukaitsealal) on registreeritud seitse
II kaitsekategooria nahkhiireliiki. Nahkhiirte elupaigaks on kogu Tammiste teest
jõe poole jääv osa ning lisaks Niidu parkmetsa pool-avatud maastik. Pärnu jõe
ääres on kõrge saakputukate arvukus, mistõttu on veekogu kaldapiirkond
nahkhiireliikidele tähtis toitumiskoht. Niidu MKA-l on nahkhiirtele sobivaks elu- ja
toitumispaigaks jõgi ja selle kaldaala, vanad leht- ja segametsad, niidud ja
parkmets. Eelkõige jõekallaste, kuid ka kesklinna vanade parkidega piirnevate
alade arendamisel, sealjuures vanade hoonete lammutamisel või renoveerimisel
ning parkide korrastamisel, tuleb arvestada nahkhiirte varjekohtade esinemise
võimalusega. Lammutus- ja uute hoonete ehitusprojektide koostamisel on
soovitav lammutatavad hooned inventeerida (tuvastamaks oluliste kasutatavate
varje- või poegimiskolooniate olemasolu) ning sellest lähtudes seada
leevendavad meetmed (näiteks teostada lammutustööd ajal, mil nahkhiired
hooneis olevaid varjepaiku ei kasuta, rakendada asendusmeetmeid – rajada uued
29

Vabariigi Valitsuse korraldus nr 615-k (RTL 2004,111,1758).
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varjekastid)30 Rakendatavad leevendus- ja asendusmeetmed tuleb kooskõlastada
Keskkonnaametiga.
Pärnu territooriumile jäävad ka Niidu maastikukaitseala ning Pärnu Rannaniidu
looduskaitseala, kus on teostatud linnustiku vaatluseid. Kaitsekorralduskavas
toodud andmetel31 on Niidu maastikukaitsealal erinevalt tavapärastest linna
haljasaladest üsna liigirikas linnustik – läbi aegade on seal tuvastatud 65 liiki
pesitsejaid, 2012 aasta inventuuri käigus leiti 23 liiki. Linnustikus domineerivad
mosaiikse noore lehtpuistuga sobivad liigid, nagu metsvint, ööbik, rasvatihane ja
põõsalinnud. 2012. aastal tehtud inventuuriga leiti, et metsvint on kaitsealal
domineerivaks liigiks, keda leidub kogu alal. Jõekallast piiravas roostikus on
tavaliseks liigiks kõrkja-roolind.
Kaitsealustest liikidest inventeeriti kaitsealal üks väike-kärbsenäpi (III
kaitsekategooria) territoorium ning registreeriti III kaitsekategooria liik punajalgtilder, kellepuhul oli ilmselt tegemist juhukülalisega, kuna sellele liigile Niidu
maastikukaitsealal sobivat elupaika ei leidu. Vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale
on ala kaitse-eesmärgiks jäälinnu (Alcedo atthis) ja nõmmelõokese (Lullula
arborea) kaitse, kuid neid liike viimaste vaatluste põhjal vaadeldud ei ole.
Pärnu Rannaniidu looduskaitsealal on levinumad madalmuruse rannaniidu linnud.
Vastavalt kaitsekorralduskavas toodule32 on linnuliikide asurkondade suurus
oluliselt vähenenud. Viimaste vaatluste põhjal selgub, et muuhulgas on
haudelinnuna kadunud 2007. aastal jõustunud kaitse-eeskirjas silmas peetud
võtmeliigid niidurüdi ja tutkas. Ka kunagi üks tavalisemaid kurvitsalisi – kiivitaja
on jõudnud praeguse kahe haudepaariga kadumise piirile. Levinumad linnuliigid
on punajalg-tilder, kuldhänilane, rukkirääk. Pärnu rannaniidu alale on
pesitsejatena juurde tulnud erinevaid roostike ja eutrofeerunud lõugastega
seotud kaitsealuseid liike, sh. hüüp ja rooruik ning roo-loorkull.
Leevendavad meetmed:
Linnas peab tagama rohevõrgustiku osana toimivad rohekoridorid, et tagada
linna eksinud loomade pääs tagasi looduslikku kekkonda ilma konfliktsituatsioone
tekitamata. Vältida tuleb tupikolukordi, kus lai rohekoridor katkeb ilma selge
edasiliikumisvõimaluseta.
Lammutus- ja uute hoonete ehitusprojektide koostamisel on soovitav
lammutatavad hooned inventeerida (tuvastamaks oluliste kasutatavate varje- või
poegimiskolooniate olemasolu) ning sellest lähtudes seada leevendavad
meetmed (näiteks teostada lammutustööd ajal, mil nahkhiired hooneis olevaid
varjepaiku ei kasuta, rakendada asendusmeetmeid – rajada uued varjekastid)33
Rakendatavad
leevendusja
asendusmeetmed
tuleb
kooskõlastada
Keskkonnaametiga.

30

Uustal, M., Kuldna, P. ja Peterson, P., 2010. Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat. Säästva
Eesti Instituudi väljaanne nr 15. Tallinn
31 Niidu maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020
32 Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020
33
Uustal, M., Kuldna, P. ja Peterson, P., 2010. Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat. Säästva
Eesti Instituudi väljaanne nr 15. Tallinn
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Mõju Natura 2000 võrgustikule ja teistele looduskaitseobjektidele
6.7.1. Mõju Natura 2000 võrgustikule

Üle-Euroopaline ökoloogiline võrgustik, Natura 2000, on loodud selleks, et kaitsta
väärtuslikke ja ohustatud looma-, linnu- ja taimeliike ning nende elupaiku.
Õiguslikult põhineb Natura-võrgustiku loomine kahel EL direktiivil – nn
linnudirektiivil34, mille ülesanne on kaitsta linde, ning nn loodusdirektiivil35, mille
ülesanne on kaitsta looma-, ja taimeliikide elupaiku ja kasvukohti ning kooslusi
(elupaigatüüpe). Sellest tulenevalt sisaldab Natura 2000 võrgustik kahte tüüpi
alasid: linnualad (kaitset vajavate lindude elupaikade kaitseks) ja loodusalad
(kaitset vajavate looduslike ja pool-looduslike koosluste ja looma- ning
taimeliikide elupaikade kaitseks).
Pärnu linna territooriumile ulatub rohkem või vähemal määral järgmised Natura
2000 võrgustiku alad: Rannaniidu loodusala, Pärnu jõe loodusala, Reiu jõe
loodusala, Pärnu loodusala (minimaalses ulatuses) ning Pärnu lahe linnuala
(Joonis 8). Antud kaitsealade Looduskaitseseaduse kohane kaitse on tagatud
järgmiste
kaitsealade
läbi:
Pärnu
rannaniidu
looduskaitseala,
Pärnu
maastikukaitseala (minimaalses ulatuses) ning Pärnu ja Reiu jõgede ning Pärnu
lahe hoiualad. Looduskaitseliste piirangutega alad on toodud ka Pärnu piirangute
kaardil lisas 3.

34

Euroopa nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta
Euroopa nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ja loodusliku loomastiku ja
taimestiku kaitse kohta

35
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Joonis 8 . Natura 2000 võrgustiku linnu- ja loodusalad Pärnu linnas (allikas: Maaameti geoportaal)
Vastavalt loodusdirektiivi artikli 6 lõigetele 3 ja 4 tuleb mis tahes kava või
projekti, mis tõenäoliselt oluliselt mõjutab mõnda Natura 2000 võrgustiku ala,
asjakohaselt hinnata nende tagajärgede seisukohast, mida ta alale kaasa toob,
silmas pidades ala kaitse-eesmärke. Sealjuures võib tegevust ellu viia vaid juhul,
kui on kindlaks tehtud, et tegevusel puudub oluline negatiivne mõju Natura 2000
võrgustiku ala terviklikkusele ega mõjuta negatiivselt selle ala kaitse eesmärki.
Rannaniidu loodusala ja sellega kattuv Pärnu rannaniidu looduskaitseala
on Pärnu linna territooriumil paiknevatest aladest linna arendustegevuse poolest
potentsiaalselt enim mõjutatud. Kaitseala paikneb Pärnu lahe rannikuvööndis
aktiivses kasutuses olevast Pärnu rannaalast ida- ja läänepool ning Pärnu jõe
suudmest läänes Vana-Pärnus.
Rannaniidu loodusala (EE0040348) kaitse-eesmärk on kaitsta nn Loodusdirektiivi
I lisas nimetatud elupaigatüüpe rannikulõukad (*1150), rannaniidud (*1630),
püsitaimestuga liivarannad (1640) ja valged luited (liikuvad rannikuluited –
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2120) ning kaitsta II lisas nimetatud liigi emaputke (Angelica palustris)
elupaika36.
Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta37:
1) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas ja milleks on:
rannikulõukad (1150*), rannaniidud (1630*) ja valged luited ehk liikuvad
rannikuluited (2120);
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi II
kaitsekategooria liik, ning II lisas nimetatud liigi – emaputke (Angelica palustris),
mis on ühtlasi III kaitsekategooria liik, elupaiku;
3) liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta
nimetab I lisas ning kellest üks kuulub I kaitsekategooriasse ja teine II
kaitsekategooriasse, ning nende elupaiku;
4) II kaitsekategooria liike ning III kaitsekategooria liike nagu kahelehine
käokeel (Platanthera bifolia), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata),
balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii),
laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), soo-neiuvaip (Epipactis palustris),
ahtalehine ängelhein (Thalictrum lucidum), künnapuu (Ulmus laevis),
küürlemmel (Lemna gibba) ja villane katkujuur (Petasites spurius) ning nende
elupaiku.
Pärnu linna üldplaneeringuga kavandatavatest arengutes on antud loodusalaga
seonduvalt olulisim kavandatav Keskranna laiendamine, sh planeeringueskiisi
kohane Pärnu Keskranna ranna-ala laiendamine Side tänava pikendusest Kanali
tänava pikenduseni ja ranna-ala välja arendamine tervikliku Eesti esindusranna
väärilise kujunduskontseptsiooni alusel. Eelneva ellurakendamiseks on
üldplaneeringu eskiisis määratletud Ranna arenguala (A2, milleks on mere,
Ranna pst pikenduse, Kanali tn pikenduse, A. H. Tammsaare pst ja Papiniidu tn
pikenduse vaheline ala), mille arendamise põhimõtteks on Europan 7 alaga
piirkonna kujundamine kui aktiivkasutuses olev ranna ala lõpetus ning üleminek
looduslikule Rannaniidu looduskaitsealale, ala tuleks võimalusel arendada
(ehitada) välja tervikuna. Üldplaneeringu täpsusastmes ei ole alale
kavandatavaid arenguid konkreetselt välja toodud, kuid alale on lubatud üsna
erinevaid maakasutuse juhtotstarbeid – väikeelamute maa, korruselamute maa,
üldkasutatavate ehitiste maa, puhketeeninduse maa, puhke- ja haljasala maa,
supelranna maa ning tee ja tänavamaa. Nii eelneva arendusala kui Rannaniidu
LKA-ga on seotud ka Mai-aluse arendusala A3 (Papiniidu tänava pikenduse ja Mai
elamuala korruselamute vaheline ala, mille arendamise põhimõteteks on
arendada alal spordi ja puhkeotstarbelisi avalikult kasutatavaid hooneid ja
sellega seotud välisruumi ning korruselamuid koos vajaliku teenindusega).
Kavandatav Papiniidu tänava pikendus külgneb kaitsealaga. Arendusalade
paiknemine on kujutatud joonisel 9.

36 Vabariigi Valituse 23.04.2009 korraldus nr 148 „Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse
nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ muutmine“
37
Vabariigi Valitsuse 08.05.2007. a. määrus nr 129 „Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitseeeskiri“
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Joonis 9. Arendusalade A2 ja A3 paiknemine
üldplaneeringu maa- ja veealade kasutamise plaanist)

77

(väljavõte

Pärnu

linna

Vastavalt looduskaitseala kaitse-eeskirjale paiknevad nimetatud arendusalad
piiranguvööndis, mille konkreetne kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja
maastikuilme säilitamine. Kaitse-eeskirja kohaselt on antud piiranguvööndis
lubatud majandustegevus, kuid keelatud on muu hulgas ehitise (kaasa arvatud
ajutise ehitise) püstitamine (välja arvatud teede ja rajatiste rajamine kaitseala
valitseja nõusolekul), veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine,
piiranguvööndis on poollooduslike koosluste esinemisalal vajalik heina ja roo
niitmine ning puu- ja põõsarinde kujundamine.
Täpsema ülevaate kaitseala kaitseväärtustest, nende seisundist ning seisundi
säilitamiseks või parandamiseks vajalikest meetmetest on antud ala
kaitsekorralduskavas (Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitsekorralduskava
2011-2020). Kaitsekorralduskava kohaselt katab suurema osa arendusala A2
poolt hõivatud ala, seega ka keskranna laiendamiseks ettenähtud piirkonda,
kaitseala kaitseväärtusteks olevad elupaigatüübid rannaniit (1630*) ning
rannikulõukad (1150*) (mõlemad on Loodusdirektiivi mõistes esmatähtsad
elupaigatüübid) (vt joonis ). Kaitsekorralduskavas on antud hinnang, et kaitsealal
on nii rannaniidud kui rannikulõukad ökoloogiliselt halvas seisus ning vajalik on
nende seisundi parandamine või taastamine, viimastel aastail on aktiivselt
tegeletud rannakoosluste taastamistöödega (käimas on LIFE+ Nature programmi
projekt Urbancows ehk Rannaniidu taastamine ja tutvustamine Pärnu linnas).
Arengualal A2 ja selle läheduses paiknevad III kaitsekategooria taimeliikide
ahtalehine ängelhein, emaputk, kahkjaspunane sõrmkäpp ning soo-neiuvaip
kasvukohad, neist emaputka on rannaniidu loodusala kaitse-väärtuseks, teised
on looduskaitseala kaitseväärtusteks. Kaitsekorralduskavas on Pärnu rannaniidu
looduskaitseala kaitsealuste taimeliikide looduskaitselist seisundit peetud
ebasoodsaks ning on hinnatud, et negatiivsete arengute jätkumine ohustab
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tõsiselt kaitse-eesmärkide täitmise
perspektiivi. Seoses käimasolevate
rannaniitude taastamise tegevustega eeldatavasti paraneb ka kaitstavate
taimeliikide seisund kaitsealal. Kaitsekorralduskavas on antud ka hinnang, et
looduskaitseala kaitseväärtuseks olev linnustiku looduskaitseline seisund on väga
ebasoodus (Natura loodusala puhul ei ole linnustik kaitse-väärtuseks). Rannaniite
esineb arendusalade piirkonnas ka väljaspool kaitseala, samuti leidub väljaspool
kaitseala nimetatud kaitsealuste taimeliikide kasvukohti.

Joonis 10. Rannaniidu loodusala kaitseväärtuseks olevad elupaigad arendusalade
A2
ja
A3
piirkonnas
(väljavõte
Pärnu
rannaniidu
looduskaitseala
kaitsekorralduskavast 2011-2020).
Üldplaneeringu seletuskirjas ei ole konkreetsemalt esitatud keskranna
pikendamise lahendust ega arendusalade A2 ja A3 täpsemat kontseptsiooni ja
nende väljaarendamiseks kavandatavaid tegevusi. Kuid on selge, et nende
ellurakendamine ei tohi mingil määral avaldada negatiivset mõju arengualadel
paiknevaile rannaniitudele ja rannikulõugastele (ehk loodusala nn Naturaväärtustele), kusjuures negatiivse mõjuna ei tule käsitleda mitte üksnes otsese
ehitustegevuse poolt koosluse hävimist vaid ka kaudseid mõjusid, milleks antud
juhul oleksid eelkõige võimalikud veerežiimi muutused või kasutuskoormuse
suurenemisest tulenevaid negatiivseid mõjusid. Loomulikult tuleb arvesse võtta
ka alal esinevaid kaitsealuste taimeliikide (eelkõige loodusala kaitseväärtuseks
olev emaputk, aga ka kahkjaspunane sõrmkäpp, soo-neiuvaip jt) elupaiku. Kuna
käesoleval planeerimistasemel ei ole võimalik kavandatu mõju loodusala ja
looduskaitseala kaitseväärtustele sisuliselt hinnata, tuleb vastavad hinnangud
anda ranna-alade arendamise edasistes etappides, mille raames tuleb teostada
Loodusdirektiivi kohane asjakohane Natura-hindamine. Antud juhul võib
selgituseks lisada, et lähtudes Natura-hindamise põhimõtetest on Natura 2000
võrgustikku kuuluva ala kaitseväärtuste oluline kahjustamine arendustegevust
sisuliselt välistav tegur. Alternatiivsete lahenduste puudumisel ning avalikkuse
jaoks esmatähtsate tungivate põhjuste korral on teoreetiliselt võimalik ses osas
ka erandi tegemine, milleks on vastav reeglistik (Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 29 lõiked 3 ja 4).

Töö nr 1237/09. Aruande lõppversioon mai 2014

Pärnu üldplaneeringu KSH aruanne

79

Pärnu teised rannad (Mai, Raeküla ja Vana-Pärnu) paiknevad samuti Rannaniidu
loodusalal ja looduskaitsealal. Nende piirkondade arendamisel on eesmärgiks
rajada piirkonna omapära arvestav supelrand, mis arvestab Rannaniidu kaitseala
kaitse eesmärke, pakub elanikele vee äärse puhkuse võimalust ning vähendab
keskranna külastuskoormust. Nende randade arendamise täpsemaid kavasid ei
ole üldplaneeringus toodud. Võib eeldada, et nende arendamine on võimalik,
kuid selle juures tuleb taas eelkõige lähtuda kaitseala kaitseväärtuste säilitamise
vajadusest ning alles seejärel leida võimalusi alade rekreatiivseks kasutamiseks.
Arvestades, et nood paiknevad looduskaitseala sihtkaitsevöönditeks tsoneeritud
osadel, saab randade arendamine olla üksnes ekstensiivne (sihtkaitsevööndites
on muu hulgas keelatud majandustegevus), seni ekstensiivselt kasutatavate
rannaalade arendamisel tuleb üha tõsisemalt arvestada ka kaitseväärtuslike
linnuliikidega seonduvaid aspekte. Täpsemate randade arendusplaanide
koostamise raames tuleb arvestada kaitseala Natura-väärtustega ning välistada
sellised arengud, mis võiksid viimaseid kahjustada.
Võimalikku mõju Rannaniidu loodusala ja looduskaitseala kaitseväärtustele tuleb
analüüsida ka teiste linnaarendust käsitlevate kavade puhul ning tuleb leida
lahendused, mis kaitseväärtustele olulist mõju ei avalda. Selliste tegevuste
hulgas võib ära nimetada näiteks kavandatavat sademevee kanalisatsiooni
perspektiivset arendamist ja seeläbi rannapiirkonna veerežiimi võimalikku
muutmist.
Pärnu jõgi on alates suudmest ulatuslikul alal Pärnu jõe loodusalana Natura
2000 võrgustiku alaks, kus kaitstakse nii jõge elupaigatüübina kui ka veeelustiku liikide hingu, võldase, jõesilmu, lõhe ja paksukojalise jõekarbi
elupaikasid. Oluliselt vähemas ulatuses puudutab Pärnu linna üldplaneering Reiu
jõe loodusala, millel on eelnevalt nimetatuga samad kaitse-eesmärgid.
Mõlemad loodusalad on kaitstavad vastavate hoiualadena, käesoleval ajal on
käimas nende hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine, milledes hinnatakse
täpsemalt nende alade looduskaitseline seisund, selle ohustatus ning vajalikud
rakendusmeetmed. Üldist Pärnu jõe kui elupaiga seisundit mõjutavad eelkõige
jõe kallaste kasutus, jõe kui elupaiga füüsilise struktuuri mõjutamine, kahtlemata
on ka oluline veekvaliteedi vastavus vee-elustiku nõuetele, olulisemaks mõjuks
tuleb pidada jõe tõkestamist. Neil hoiualadel ühtib kaitseala piir veepiiriga,
kaldaalad ei ole kaitse all, siiski veekogude looduslikkuse säilitamise aspektist
omabki väga suurt tähtsust veekogude kaldavöönd ja selle looduslik struktuur.
Pärnu linna üldplaneeringuga kavandatust võiks jõe kui elupaiga seisundit enam
mõjutada kalda-alade arendamine ja kasutus-intensiivsuse suurendamine,
samuti uute sildade rajamine jõele, sadam ja veeliiklus. Valdav osa Pärnu linna
piires olevast jõelõigust on aja jooksul tugevalt inimtegevuse poolt mõjutatud –
suures osas on jõekaldad kindlustatud või tehislikud, eriti jõe suudmeosa on
laevaliikluse tarbeks erinevail aegadel süvendatud. Kaldaalade arendamisega
üldplaneeringus piirdutakse enamasti juba olemasolevate aktiivses kasutuses
olevate või kasutuses olnud kaldalõikude (taas)kasutusse võtmisega.
Vastutusrikkaimad arengualad on Papiniidu silla ja Reiu suudme vahemikku
jäävad arendusalad (A5 ja A17), kuid kontseptsiooni kohaselt kavandatakse
aladele puhkeotstarvet ning säilitamist võimalikult looduslikuna, mistõttu ei ole
oodata, et sellega kaasneks ulatuslik säilinud loodusliku kaldavööndi
ümberkorraldamine. Üldplaneeringus on määratud võrdlemisi ulatuslikud alad,
kuhu on lubatud sildumisalasid rajada. Eelkõige looduslike või vähemõjutatud
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kaldavööndiga piirkondades tuleks väikealuste sildumisalad eelistatult rajada
kaldaga ühenduses olevate ujuvkaidena. Tehiskallastega seonduvad ehitustööde
(sh sildade, kaldakindlustuste rajamine) kavandamisel tuleb analüüsida nende
mõju jõe seisundile, nende rajamisel tuleb tehnilise lahendusega vältida muutusi
voolukiirustes ja äravoolutingimustes. Valdavalt avaldub selliste rajatiste mõju
rajamisetapil, vajadusel tuleks rakendada asjakohaseid leevendavaid meetmeid
(n mitte teostada ehitustöid suurvete ajal, vältida suuremahuliste ehitustööde
teostamist kalade kuderände perioodidel jne). Üldplaneeringus kajastamist leidev
reovee ja sademevee kanalisatsiooni arendamine on jõe kui hoiuala seisukohast
kindlasti positiivse mõjuga, kuna vähendab nii otsest kui kaudset koormust jõele.
Olulisemaks jõe kui elupaiga füüsilist seisundit mõjutavaks tegevuseks on Pärnu
sadama kavandatav süvendamine, selle tegevuse mõju on hinnanud OÜ Corson38
ning on leitud, et see ei halvenda oluliselt Pärnu jõe loodusala seisundit.
Maakasutusplaaniga Reiu jõele, sh Reiu jõe loodusalale täiendavaid arenguid ei
kavandata (kalda-alad on määratud puhke- ja haljasalade maaks).
Kokkuvõttes võib järeldada, et linna üldplaneeringuga ei kavandata tegevusi,
mida saaks üldplaneeringu mastaabis hinnata otseselt ja oluliselt kahjulikuks
jõgede hoiualade kaitse-eesmärkidele.
Pärnu linna piir külgneb Pärnu loodusalaga ning Pärnu maastikukaitseala,
minimaalselt Riia ja Paide maanteede ääres ulatub linna territoorium ka
kaitsealale. Teadaolevalt kavandatakse Via Baltica arendamist I klassi maanteele
vastavatele nõuetele. Pärnu linna osas on oluline käsitletav lõik Riia ja Paide
maanteede ristmikust linnapiirini. Antud tegevuse keskkonnamõjusid, sh mõjusid
Pärnu
loodusalale
on
hinnatud
maanteetrassi
asukoha
määramise
teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus39. Aruandes on
jõutud järeldusele, et maantee arendamine koosmõjus teiste piirkonna
arendustegevustega ja neist tulenevate koormuste suurenemisega võib avaldada
negatiivset mõju Pärnu loodusala kaitseväärtustele ning on seatud nõue, et
maantee projekteerimise staadiumis tuleb läbi viia täismahus Natura-hindamine,
mille raames täpsemalt selguvad võimalikud negatiivsed mõjud ning neid
asendavad hüvitusmeetmed.
Pärnu lahe linnuala ja Pärnu lahe hoiuala hõlmavad suurema osa Pärnu
lahest, välja arvatud lahepära Pärnu linna all, kaitseala piirneb Pärnu linnaga
võrdlemisi lühikeses lõigus Pärnu jõe suudmest läänes. Antud kaitseala kaitseeesmärgiks on nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide ja I lisas
nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse, konkreetselt on nimetatud 49 liiki,
kelle elupaiku hoiualal kaitstakse. Pärnu linna üldplaneeringuga otseselt ei
kavandata tegevusi, mida saaks üldplaneeringu mastaabis hinnata linnuala
kaitseväärtustele oluliselt negatiivset mõju omavateks. Pärnu lahe linnuala
lindude elupaikade seisundit kindlasti mõjutab antropogeenne surve lahele,
sealjuures heit- ja reovee juhtimine lahte. Pärnu linna üldplaneeringu üldine
põhimõte on vähendada linna reostuskoormust ning arendada reovee- ja
sademeveekäitlust, mis annavad oma panuse lahe seisundi paranemisse.
38

Corson OÜ, 2012. Pärnu sadama laevatee süvendamise keskkonnamõju hindamine, Töö 1102.
Tallinn
39 Kobras AS, 2011. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67)
Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0. Keskkonnamõjude
strateegilise hindamise aruanne. Töö nr U 261. Tartu
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Mõju teistele looduskaitseobjektidele

Pärnu linna territooriumil paiknevatest kaitsealadest ei kuulu Natura-võrgustikku
Niidu maastikukaitseala ning Looduskaitseseaduse alusel kaitstavad pargid:
Amende aed, Annemõisa park, Kuninga tn puiestee, Lydia Koidula park,
Munamäe park, Pärnu rannapark, Pärnu Vanapark, Vabaduse (Võidu) park, Valli
park, Vanapargi (Revolutsiooni) tänava puiestee.
Üldplaneeringuga tehakse ettepanek Pärnu linna parkide riiklikku kaitse alt maha
võtmiseks ja kohaliku kaitse alla määramise:
- Annemõisa park
- Lydia Koidula park
- Munamäe park
- Pärnu Vanapark
- Vabaduse (Võidu) park
Kaitsemeetmete leevenemine on vajalik erinevate ümberkujundustööde
teostamiseks. Nimetatud ettepanekuga KSH nõustub, sest intensiivses
linnakeskkonnas on linnapargil eelkõige linnaökoloogiline väärtus. Pargi elurikkus
(rindelisus) eeldab efektiivse hoolduskava koostamist ja elluviimist, mida on
otstarbekas korraldada kohaliku kaitseala tingimustes.
Lisaks on keskkonnaregistris esitatud kokku 127 Pärnu linna territooriumil
paikneva kaitsealuse liigi leiukohta (näiteks nahkhiirte, lindude ja vee-elustiku
elupaika või taimede kasvukohta), valdav enamus neist paikneb kaitsealade
territooriumitel. Linna territooriumil paikneb 9 kaitsealust üksikobjekti (puud ja
puudegruppi).
Niidu maastikukaitseala (mis ei kuulu Natura 2000 võrgustiku alade hulka)
puhul on tegemist väga kergesti juurdepääsetava, äärmiselt mitmekesise reljeefi
ja taimestikuga alaga, mis on võetud kaitse alla 1958. aastal. Niidu
maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta metsamaastikku ja seal kujunenud
metsakooslusi, puisniite ja jõeäärseid niidukooslusi ning alale omast
metsalinnustikku, hetkel kehtiva kaitse-eeskirja kohaselt on kaitseväärtustena
konkreetselt nimetatud linnuliigid nõmmlõoke ja jäälind. Niidu mets on Pärnu
linna suhtes oluline roheala, millel on lisaks looduskaitselisele väärtusele ka
oluline rekreatsiooniline tähtsus. Kaitseala kaitseväärtuste säilitamiseks ja ala
kaitse korraldamiseks on kinnitatud Niidu maastikukaitseala kaitsekorralduskava
2013-2022.
Linna üldplaneeringuga kavandatakse perspektiivset Kastani-Niidu tänavaid
ühendavat silda ning Niidu tänava muutmist jaotustänavaks, perspektiivne sild
aitab ühendada Pärnu suurimaid elamupiirkondi Ehitajate tee ja Savi tänavate
äärde jäävat tööstuspiirkonda. Üldplaneeringus määratud sillakoridor on väheses
ulatuses planeeritud Niidu maastikukaitseala territooriumile (selle lääneserva).
Vastavalt kaitse-eeskirjale kuulub kogu Niidu MKA sihtkaitsevööndisse, kus on
keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste
püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tee rajamine või rajatise
ehitamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks ning olemasolevate
ehitiste hooldustööd. Ehkki sillakoridori ei kavandata kaitseala tuumikusse on ka
sel asukohal kavandatava arendustegevuse seisukohalt äärmiselt tundlikke
alasid, eelkõige komplitseerib olukorda Niidu oja alamjooks ning selle kaldaalade
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säilitamise vajalikkus (sh on ojakaldal tunnistatud erosiooniohtlikuks). Silla
lahenduse täpsustumisel tuleb viia läbi keskkonnamõju hindamine, mille raames
selgitatakse välja kaitsealale ja selle kaitseväärtustele avalduva mõju olulisus ja
antakse soovitusi looduskaitseliste nõudmiste täitmiseks ning negatiivse mõju
leevendamiseks optimaalseima tehnilise lahenduse valikuks. Silla rajamisel antud
asukohta on üheks olulisemaks arvestamist vajavaks küsimuseks nii Niidu
metsas kui piki jõge kulgeva nahkhiirte eluala säilimise tagamine, välistada tuleb
II kaitsekategooria liikide elupaiga fragmenteerimist. Siinjuures võib siin olulist
rolli omada silla ehitustehniline konfiguratsioon kui ka näiteks selle
valgustuslahendus.
Silla
täpsema
kavandamise
faasis
on
soovituslik
ülekontrollida kehtiva kaitse-eeskirja kohaselt kaitseväärtuseks oleva jäälinnu
pesitsemise ja liikumisareaal kaitsealal ning silla mõjupiirkonnas jõekallastel
(Niidu MKA KKK kohaselt kaitsealal 2012. aasta linnustiku inventuuri raames
jäälindu ei tuvastatud ning tema esinemises võib kahelda, mistõttu on esitatud
soovitud see liik kaitse-eesmärkide hulgast välja arvata). Võimalikku konflikti
kaitseala kaitseväärtustega (kuid mitte nahkhiitetemaatikaga) oleks võimalik
vähendada või täiel määral ära hoida, kui nihutada planeeritav sillakoridor
mõnikümmend meetrit läänepoole väljapoole kaitseala territooriumi arenguala
A7 alale.
Lisaks autosillale reserveeritakse üldplaneeringus trassikoridor ka Tammsaare
tänava pikendusele kavandatava kergliiklussilla rajamiseks. See saab paiknema
otse Niidu maastikukaitseala keskosas. Võib hinnata, et kergliiklussilla rajamise
mõju kaitseala kaitseväärtustele on autosillaga võrreldes vähem oluline, kuid
selle kavandatav asukoht on oluliselt vastutustundlikum. Seega tuleb ka selle
objekti täpsemal kavandamisel hinnata selle mõju maastikukaitseala
kaitseväärtustele ja piirkonna kaitsealusele elustikule.
Sildade rajamisega ja seeläbi alale juurdepääsetavuse parandamisega
eeldatavasti suureneb kaitseala kasutuskoormus, külastuskoormus suureneb
kindlasti ka alale kehtestatud detailplaneeringutega puhkealade väljaarendamine.
Eeldatavalt vähemat mõju avaldab naabruses paikneva arendusala A7
väljaarendamine
elamupiirkonnana.
Vastavalt
Niidu
maastikukaitseala
kaitsekorralduskavale on ala külastuskoormus praegugi võrdlemisi kõrge, kohati
võib külastuskoormus ka kaitseala kaitseväärtustele negatiivset mõju avaldada
(n liigtallamisest tulenev taimestiku kahjustumine, jalgratastega väljaspool teid
ja
radu
sõitmisest
tulenevad
pinnasekahjustused).
Arvestades
ala
looduskaitselist väärtust ning teisalt olulist rekreatiivset väärtust on
külastuskoormusele, sellega kaasnevate negatiivsete mõjurite leevendamisele ja
külastustaristu arendamisele kaitsekorralduskavas pööratud võrdlemisi suurt
tähelepanu. Seega võib eeldada, et üldplaneeringu rakendamisega kaasnevat ala
külastuskoormuse suurenemist on võimalik suunata ning sellest tingitud olulisi
negatiivseid
mõjusid
minimeerida.
Siinjuures
on
äärmiselt
oluline
kaitsekorralduskavas meetmena seatud külastuskoormuse seire perioodiline
läbiviimine ning selle tulemuste operatiivne arvestamine.
Valdav osa Pärnu linna territooriumil paiknevatest kaitstavate liikide elupaikadest
ning kasvukohtadest paiknevad linna territooriumidel olevail kaitsealadel või on
seotud kaitsealadega (näiteks väljapoole Pärnu rannaniidu looduskaitseala piire
paiknevail rannaniitudel kasvavad kaitsealused taimeliigid) (Pärnu piirangute
kaart Lisa 3). Arendustegevuste kavandamisel kaitstavate liikide kasvukohtades
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(eelkõige Vana-Pärnu elamuala ja kaitseala piiri vahelisel alal, samuti
üldplaneeringu arengualad A2 ja A3) tuleb arvestada kavandatu mõju
populatsioonidele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata Vana-Pärnu piirkonnas
paikneva keskkonnaregistri kohase I kaitsekategooria linnuliigi elupaiga
säilimisele. Pärnu ja Sauga jõe alamjooks koos kaldaaladega on paljude
nahkhiireliikide esinemisalaks.

6.8. Mõju kultuuripärandile
Pärnu linn on pika ajalooga ning terved ajaloolise miljööga linnaosad (Pärnu
piirangute kaart Lisas 3) ning ajaloo ja arhitektuurimälestised on linna identiteedi
kandmisel olulisteks komponentideks. Seetõttu on ka linna üldplaneeringud
kultuuripärandi säilitamisele ja eksponeerimisele traditsiooniliselt palju
tähelepanu pööranud. Käesoleva üldplaneeringu raames ja lähtealusena on
koostatud muinsuskaitse eritingimused, mille alusel on seatud eritingimused
linna 19 miljööala arendamiseks.
Kultuuripärandi seisukohalt on oluline ka pärandkultuuri objektide säilitamine
väljaspool miljööalasid, mis toimub koostöös Muinsuskaitseametiga ning kus
kõige olulisema on tihe koostöö kitsamate edasisel üldplaneeringute,
teemaplaneeringute ja detailplaneeringute protsessi käigus.
Ehituslike tingimuste seadmisel asumites on üldplaneering pööranud tähelepanu
traditsioonilise linnamaastiku säilitamisele (vaated, kõrgused, maamärgid), mis
on samuti suunatud kultuuripärandi säilitamisele. Üldplaneering fikseerib
ajaloolises linnakeskuses vajalikud vaated ja ka kaugvaate sektorid, millest
kinnipidamine, koos miljööpiirkondadele seatud meetmete rakendamisega
võimaldab ära kasutada ja rikastada Pärnu linna ehitatud keskkonna
kultuuripotentsiaali.

6.9.

Sotsiaalsed mõjud

6.9.1.

Linnaruumi kasutamine

Linnaruumi kasutamise mugavust ja ohutust, seeläbi inimeste heaolu mõjutavad
mitmed eespool kirjeldatud valdkonnad, näiteks müra, õhusaaste või puhkealade
kättesaadavus. Käesolevas peatükis on esitatud üldplaneeringu seisukohalt
märkimisväärsed valdkonnad, mis võivad oluliselt linnaruumi kasutamist ja
tajumist mõjutada ning mis ei kajastu eelnevates peatükkides.
Turvalisus
Vastavalt planeerimisseaduse paragrahvi 8 lõike 3 punktile 16 on üldplaneeringu
ülesandeks muuhulgas ettepanekute tegemine kuritegevusriskide ennetamiseks
planeerimise kaudu.
Eelduste loomist turvalise keskkonna kujunemiseks juba planeerimisprotsessi
käigus on olulise uue tegevusruumi loomise tingimusena rõhutatud mitmetes
riikides. Käsitlustes võib välja tuua erinevaid rõhuasetusi turvalisuse tõstmise
vahendites – näiteks tugev kogukonnatunne, tajutud turvalisuse tõstmine
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arhitektuuriliste meetmete ja krundijaotuse kujundusega või n-ö kõvad meetmed
– turvalukud, valvekaamerad, tarad. Viimast on kritiseeritud seetõttu, et ranged
turvameetmed võivad vastupidiselt soovitule hoopis turvatunnet vähendada,
samuti seetõttu, et turvatoodete müügi näol on tegemist eelkõige tulusa
majandustegevusega40. Arvukalt on ka käsitlusi, mis rõhutavad erinevate
meetmete koostoimel saavutatavat positiivset tulemust.
Keskkonna turvalisust mõjutavad meetmed on reeglina rakendatavad kohalikul
tasandil –detailplaneeringu koostamisel, kavandatu elluviimisel ning haldamisel.
Seetõttu on üldplaneeringu täpsusastmes võimalik esitada soovitused, millega
tuleb arvestada edasises tegevuses. Üldplaneeringu tasand on oluline ka
piirkondade tasakaalustatud arengu tagajana, ennetades kasutusest välja jäänud
alade kvaliteedi langust ja sellest tulenevat võimalikku kuritegevuse kasvu.
Lähedalasuva näite turvalisusega arvestamisest planeeringu koostamisel võib
leida Soomest. Aastaks 2009 arendati Tampere linnas välja Muotiala piirkond,
mille planeerimisfaasis pöörati turvalisusele kõrgendatud tähelepanu –
planeeringu koostamisse oli hõlmatud laiem töörühm (politsei esindajad,
piirkonna arendaja, valgustusspetsialistid) ning planeeringu ja arhitektuuriliste
projektide koostamisel töötati välja keskkonna turvalisust soosivad lahendused.
Detailplaneeringu koostamisel võeti detailsemalt arvesse välja kujunenud ja
loodavaid liikumisteid ning trajektooride seoseid kavandatava maakasutusega;
kavandatava ala jaotumist avalikuks ja poolavalikuks ruumiks ja autode
parkimise korraldust. Kõrgendatud tähelepanu tulemuseks oli arendusala, kus
läbi maakasutuse paigutamise ja arhitektuuriliste vahendite saavutati turvalisena
tajutav keskkond.
Pärnu üldplaneering võtab erinevate valdkondade kirjeldamisel turvalist
keskkonda loovaid põhimõtteid arvesse – maakasutuse mitmekülgsemaks
muutmine, valgustuse parandamine, hoonete sissepääsude avanemine tänavale
jm. Soovitav on kaaluda ka turvalisuse seisukohalt oluliste üldpõhimõtete
koondatud kajastamist planeeringu seletuskirjas, suunamaks maakasutuse
täpsemat kavandamist detailplaneeringu tasandil41:
- Loomulik järelvalve – avaliku ruumi loomulik jälgimine külgneva
hoonestuse elanike või külastajate poolt ning avaliku ruumi n-ö legitiimse
külastatavuse suurendamine. Detailplaneeringu koostamisel pöörata
maakasutusfunktsioonide paigutuses tähelepanu avaliku ruumi (pargid,
väljakud, promenaadid, kergliiklusteed) jälgitavusele kavandatavast
hoonestusest, sh võimalusel hoonestuse pikaajalise külastatavuse
tagamine. Alade arhitektuursel lahendamisel vältida n-ö pimedate nurkade
tekitamist, läbipaistmatuid piirdeid ning olulisemaid vaateid varjavat
haljastust. Suunata liikumisteed läbi avaliku ruumi elementide,
suurendades võimalust sotsiaalseks kontrolliks. Tagada piisava valgustuse
olemasolu ja kasutamine, vältimaks valgustamata kohtade teket. Kehva
nähtavuse ja halva mainega kohtades kasutada ka n-ö formaalseid
turvameetmeid – turvakaamerad, politseipatrullid.
40

Kyttä, M.; Puustinen, S.; Hirvonen, J.; Broberg, A.; Lehtonen, H. “Turvallinen asuinalue.
Tampereen Muotiala suunnitelmissa ja kokemuksissa.“ Helsingin teknillinen korkeakoulu. Espoo
2008
41
“Designing Out Crime Planning Guidelines“ Western Australian Planning Commission 2006
http://www.wapc.wa.gov.au
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- Avaliku ja privaatruumi selge eristatavus, ruumi otstarbe üheselt
mõistetavus. Alade arendamisel pöörata arhitektoonikas tähelepanu
ruumijaotuse
eristamisele
ning
ruumi
otstarbe
arusaadavusele.
Detailplaneeringu koostamisel määratleda avaliku ruumi osad ning nende
hooldamise eest vastutavad osapooled.
- Alade ristkasutus. Detailplaneeringus pöörata tähelepanu alade ööpäevase
kasutusaja pikendamise võimalustele – lubada ruumis erinevaid, üksteist
mitte segavaid tegevusi, leida võimalusi kesksete piirkondade tühjenemise
vältimiseks.
- Tegevusvõimaluste pakkumine. Alade edasisel arendamisel luua eeldused
mitmekülgse tegevuste arenemiseks – hoonete esimestel korrustel
kogunemiskohtade, kohvikute, kogukonnaruumide loomine või avalike
teenuste paigutamine elupiirkondadesse, suurendades seeläbi sotsiaalset
kontrolli piirkonnas toimuva üle. Samal ajal on otstarbekas reguleerida
selliste objektide paiknemist ja suurust, mis võivad kaasa tuua hälbivat
käitumist – ööklubid, baarid vm.
- Arhitektuur – kuritegevust soosida võivate lahenduste vältimine (lihtne
rõdule ronimise võimalus vmt); hoone sissepääsude valgustus ja hea
nähtavus; kergesti hooldatavate materjalide kasutamine; hoonete
sidumine ümbritseva ruumiga (vaated, ligipääsud, hoonetevaheliste
tupikute vältimine)
- Valgustus – valgustuslahenduse sobivus, valgustugevuse piisavus,
erinevate valgustusviiside kombineerimine (tänavavalgustus ja hoonete
valgustus), valgustuse piisavus füüsilise ohutuse tagamiseks (jalgratturid,
mootorsõidukijuhid, jalgratturid)
- Haljastus – hoolduse lihtsus, tiheda põõsarinde või hekiga varjatud aladest
hoidumine,
vaatekoridoride
säilitamine,
valgustuse
ja
sildistuse
varjumisest hoidumine
- Hooldus – regulaarse hoolduse korraldamine ning kahjustuste operatiivne
likvideerimine, loomaks piirkonnas kõrge heakorrataseme kuvandit,
taunides mittesoovitud käitumist. Samuti hooldatavusega arvestamine
kasutatavate materjalide valikul.
- Liikumistrajektoorid ja viidastus – pikemate vaadete avamine ja vaateid
lõhkuvatest müüridest või piiretest hoidumine, liikumisteede loogilisus ja
mugavus, korrektse viidastuse olemasolu.
- Keskusalade turvalisus. Päevase ja öise tegevusega arvestamine ning
valgustatud ja ohutute trajektooride loomine kõigis tingimustes;
sularahaautomaatide, bussiootepaviljonide ning muude sihtkohtade
paigutamine nähtavatesse kohtadesse, hoonete sissepääsude paigutamine
suurema tänava äärde.
Erivajadustega inimeste vajadustega arvestamine
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002 määrus nr 14
„Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste
tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“ kehtestab nõuded üldkasutatavate
ehitiste jaoks, sh tänavad, väljakud, haljasalad ja mänguväljakud.
Euroopa Sotsiaalharta (RT II 2000, 15, 93) artiklis 15 „Puuetega isikute õigus
iseseisvale elule, sotsiaalsele integratsioonile ning õigus võtta osa ühiskonna
elust“ pööratakse muuhulgas tähelepanu sellele, et tuleb edendada puuetega
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isikute täielikku sotsiaalset integreerumist ning osavõttu ühiskondlikust elust
meetmete abil (kaasa arvatud tehnilised abivahendid), mille eesmärk on
suhtlemis- ja liikumistakistuste ületamine ning transpordi, eluaseme ja
kultuuritegevuse ning vaba aja veetmise võimaluste kättesaadavaks tegemine.
Lahendused, mis mõjutavad puudega inimeste liikumisvabadust ja selle
edendamist, täpsustuvad eelkõige detailplaneeringu või ehitusprojekti käigus.
Üldplaneeringu seletuskirjas on ärihoonete puhul rõhutatud vajadust arvestada
ratastooliga liikujate vajadusi. Soovitav on kõigi elanikkonnarühmade vajadustele
vastava ruumikasutuse kujundamise nõuet rõhutada igasuguse arendustegevuse
korral.
Linna konkurentsivõime säilimisel on oluline, et ruumikasutus oleks maksimaalne
seal, kus selle taastootmine (säilitamine) on kõige kallim, ehk ajaloolises
keskuses. Selleks peab kesklinn olema nii funktsionaalses mõttes atraktiivne
(oluliste teenuste ja intensiivset ruumikasutust eeldavate funktsioonide
koondumiskoht) kui ka ruumilises mõttes domineeriv. Samuti on oluline, et
liikumine ei kulgeks keskusest liiga mööda.
Kesklinna elujõulisuse tagamisel üldplaneeringu vahenditega on kaks olulist
poolt: suuremahuliste tõmbekeskuste tekke vältimine linna äärealadele ning
kesklinna atraktiivsuse suurendamine. Ruumikasutuslikult tuleb siinjuures
tähelepanu pöörata eelkõige järgmistele punktidele:
- jalakäijasõbraliku ruumi loomine, samas piisava ligipääsumugavuse
tagamine mootorsõidukitega (ühistransport, autoparklad)
- hooajalisus
Üldplaneeringus on määratletud ka piirkondlike keskuste asukohad, mis loob
eeldused teenuste kättesaadavuse edendamiseks. Probleemse piirkonnana on
linna elukeskkonna uuringu aruandes välja toodud näiteks jõe põhjakaldale
jäävad alad (Rääma).
6.9.2.

Erinevad elanikkonna rühmad

Pärnu linnas elab ligikaudu 40 000 elanikku, rahvaarv on viimase kümnendi
vältel vähenenud ligikaudu kümnendiku võrra42. Nii linna rahvaarvu muutus kui
rahvastiku koosseis sarnaneb riigi rahvastikuprotsessidega, mõnevõrra väiksem
on linnas 30-40-aastaste osakaal. Üldplaneeringu koostamisel kavandatakse
korruselamute puhul nõuet suuremate korterite rajamiseks, mis loob planeeringu
tasandil eeldused perede elama jäämiseks Pärnu linna.
Tulenevalt linna iseloomust kasvab Pärnus viibivate inimeste hulk hüppeliselt
suvisel perioodil. Valdavalt on tegemist puhkajatega nii Eestist kui välismaalt,
seega inimestega, kes tulevad Pärnusse valdavalt tarbima kaubanduslikke
teenuseid ning atraktiivset rannaala. Maakasutuslikult tähendab see, et suvisel
perioodil kasvab eelkõige rannaalal ning kesklinna piirkonnas inimeste
kontsentratsioon, tuues kaasa suurema liiklussageduse ning turvalisuse ohud,
suurema koormuse linna haljasaladel ning tervishoiuasustustes; vajaduse
korraldada ümber ühistransport ning vajadusel liiklusskeemid. Kuigi paljuski on
42

Statistikaameti andmed, http://pub.stat.ee

Töö nr 1237/09. Aruande lõppversioon mai 2014

Pärnu üldplaneeringu KSH aruanne

87

tegemist korralduslike meetmetega, on soovitav üldplaneeringus pöörata
koondatult tähelepanu hooajalisele linnas viibivate inimeste arvu kasvule ning
sellega kaasnevatele muutustele.
6.10. Ressursikasutus
Rahvusvahelised strateegilised kokkulepped linnakeskkonna arendamise osas,
näiteks Euroopa Nõukogu ja Parlamendi linnakeskkonna temaatiline strateegia
ning selle rakendamise juhendmaterjal43, sisaldavad lisaks looduskeskkonna
teemadele ning kestliku sotsiaalse keskkonna loomisele eesmärke, mis
puudutavad säästlikku ressursikasutust ja
ruumikasutuse otstarbekust.
Järgnevalt on esitatud üldplaneeringu kui strateegilise arengudokumendi
olulisemad seosed rahvusvaheliste eesmärkidega säästva ressursikasutuse
seisukohalt.
6.10.1. Maakasutuse otstarbekus
Üldplaneeringu põhilahendus – olemasoleva maaressursi efektiivsem kasutamine
läbi asustustiheduse tõstmise – vastab rahvusvahelistele eesmärkidele
valglinnastumise vastu võitlemise ning loodusvarade säästva kasutuse osas.
Linnakeskkonna temaatiline strateegia sõnastab: Linna parem haldamine võib
vähendada selliste ressursside nagu energia ja vesi kasutamisest tulenevaid
mõjusid. Valglinnastumise ärahoidmine kõrg- ja segahoonestuse skeemide
kasutamise kaudu pakub keskkonnaeeliseid, mis on seotud maakasutuse,
transpordi ja kütte vähema kuluga ühe elaniku kohta.44
Pärnu linna tihendamine on üks üldplaneeringu eesmärkidest andes taoliselt oma
panuse valglinnastumise vastu võitlemiseks (koos kesklinna muutmisega
atraktiivsemaks ja koos keskustevõrgu tugevdamisega) ja linna muutmiseks
keskkonnasõbralikumaks. Täielikku edu saab selline strateegia tuua ainult koos
transpordi säästva arendamisega, millest tuleb juttu järgmises peatükis.
6.10.2. Liikumisega seotud keskkonnamõju
Tulenevalt
planeerimisseaduse
nõuetest
esitab
üldplaneering
ka
transpordikorralduse üldised põhimõtted linnaosas, rõhutades samal ajal, et
näiteks ühistranspordi korraldust reguleeritakse teiste dokumentidega.
Strateegiliste valikute seisukohalt on asjakohane hinnata, mil määral arvestab
planeering säästva transpordikorralduse põhimõtetega nagu autostumise
vähendamine, ühistranspordi kättesaadavuse parandamine ning kergliikluse
kasutusvõimaluste edendamine.
Oluline roll on siinkohal meetmetel, mis on seotud autoliikumise vajaduse
vähendamisega. Siinkohal on olulised suurte funktsionaalsete muutuste
43

Vt näiteks http://status-tool.iclei.org
Vt täpsemalt
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0718:FIN:ET:HTML
44

Töö nr 1237/09. Aruande lõppversioon mai 2014

88

Pärnu üldplaneeringu KSH aruanne

kavandamisega seotud tegevused (koolide ja haiglate sulgemine või kolimine,
pangaautomaatide paiknemine) või olulised muudatused liikumisskeemides.
Sarnaselt peab olulise liiklusmõjuga objektide (OLMO), mis võivad olla näiteks
tööstused, eraldiseisvad elamualad ja kaubanduskeskused jne, kavandamisel
koostama liikuvuskava, mis lisaks eri liiklusvahenditega ligipääsule käsitleb ka
näiteks analüüsi kuidas tagatakse ühendus oluliste linna sihtkohtadega objektiga
seotud elanike/töötajatele/külastajatele säästvaid liikumisviise kasutades. Pärnu
puhul oleks otstarbekas rakendada analüüsi objekti või puhul, mida külastab
päevas üle 500 elaniku/töötaja/külastaja.
Et käesolev planeering on oma olemuselt konservatiivne või ei ole nimetatud
muutused otseselt planeeringu eesmärkideks ja olulisi funktsionaalseid
muudatusi ei kavandata ning nähakse ette meetmed olemasoleva põhi- ja
linnaosakeskuste struktuuri säilimiseks ja tugevdamiseks. Näiteks on uue Raba
tänava pikendusena kavandatud silla prioriteetne arendamine seotud
linnakeskuse kvaliteedi tõstmisega seoses läbiva autoliikluse koormuse
vähenemisega ja keskusele uute arenguvõimaluste andmisega, mis toimuks aga
sellise ruumilise lahenduse tingimustes (uus sild asub sisuliselt keskusala piiril),
mis ei viiks keskusala kasutajaid linnakeskuse funktsioonidest liigselt eemale
(vt ka lisa 2).
Ka
väiksemas
skaalas
on
olulisi
määratlusi mis
avaldavad
mõju
polüfunktsionaalse ruumi kujunemisele keskusalal, mis pidurdab liikumisvajadust
ja rõhutab seega säästlikku ruumikorraldust. Üheks näiteks on osalise
elufunktsiooni nõude seadmine Kesklinnas. Selliselt suureneb kesklinna ruumi
ööpäevane kasutus ehk nende inimeste osakaal, kes kasutavad linnakeskuse
teenuseid koha peal. See võimaldab kesklinna ruumi efektiivset kasutamist ja
lisab ka turvalisust.
Planeering loob üldplaneeringu tasandil asjakohased eeldused säästva
transpordikorralduse loomiseks – ühistransport on kavandatud olemasolevatele
ja perspektiivsetele magistraaltänavatele, kavandatud on kergliikluse marsruudid
ning rõhutatud kõnniteede rajamise või markeerimise vajadust väiksematel
tänavatel. Ühistranspordi säästlikul korraldamisel puhul on oluline mõista, et
Pärnul kui suvituslinnal on hooajalist sõltuvalt erinevad nõudmised
ühistranspordile. Selle teemage seotud korralduslikud küsimused on küll olulised,
kuid pole otseselt üldplaneeringuga lahendatavad.
Leevendavad meetmed:
Oluline oleks läbi viia linna funktsionaalse jaotuse uuring, et tagada
arendustingimused, mis tagaks madalaima liikumisvajaduse mootortranspordiga
ja sedakaudu kvaliteetse elukeskkonna.
Sarnaselt peab olulise liiklusmõjuga objektide (OLMO), mis võivad olla näiteks
tööstused, eraldiseisvad elamualad ja kaubanduskeskused jne, kavandamisel
koostama liikuvuskava, mis lisaks eri liiklusvahenditega ligipääsule käsitleb ka
näiteks analüüsi kuidas tagatakse ühendus oluliste linna sihtkohtadega objektiga
seotud elanike/töötajatele/külastajatele säästvaid liikumisviise kasutades. Pärnu
puhul oleks otstarbekas rakendada analüüsi objekti või puhul, mida külastab
päevas üle 500 elaniku/töötaja/külastaja.
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6.11. Mõju iseloom, piiriülene keskkonnamõju
Üldplaneeringu näol on tegemist strateegilise arengudokumendiga, mis seab
üldised tingimused edasisele ruumilisele arengule piirkonnas. Sellest tulenevalt
otsest keskkonnamõju planeeringuga ei kaasne: täpsed keskkonnatingimused
igas asukohas selguvad järgnevate etappide käigus (detailplaneering,
ehitusprojekt) ning vajalikud meetmed inimeste tervise ning looduskeskkonna
kaitseks esitatakse täpsemate tingimuste selgumisel. Üldplaneeringu koostamise
etapis toimuva mõjude hindamise eesmärk saab olla järgnevates etappides
eeldatavalt olulistele asjaoludele tähelepanu juhtimine, üldplaneeringus
vajadusel mõjude hindamise ettepanekute alusel vastavate üldtingimuste
sõnastamine. Seega on üldplaneeringu tasandil tegemist valdavalt kaudsete,
iseloomult pikaajaliste mõjudega.
Tulenevalt strateegilise planeerimisdokumendi sisust ning planeeringuala
asukohast riigipiiriülest keskkonnamõju planeeringu elluviimisega ei kaasne.
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7. Leevendavad meetmed, arendustingimused ja seire
vajadus
Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisel tuvastati
järgmised valdkonnad, mille raames võib ilmneda oluline negatiivne
keskkonnamõju ning mille raames on esitatud leevendavad meetmed
(kokkuvõtvalt, täpsemalt vastavat mõju käsitlevates peatükkides):
•

Müra. Suuremate magistraalteede ääres leiab aset lubatud mürataseme
ületamine, mis võib avaldada negatiivset mõju inimese tervisele. Vajalik
on müra levikut takistavate meetmete rakendamine hoonete rajamisel,
tagamaks rahuldavad tingimused hoonetes. Kuna detailplaneeringute
raames kavandatakse hooneid väga erinevates asukohtades ning tihti on
ka sama hoone eri külgi mõjutav müratase erinev ei saa üldplaneeringu
raames anda üheseid leevendusmeetmeid iga tee või tänava äärse
tulevase planeeringu jaoks. Keerukamate planeeringute puhul tuleb läbi
viia ka detailne liiklusmüra modelleerimine.
Hinnanguliselt ei ole detailne liiklusmüra modelleerimine linnakeskkonnas
uute hoonete rajamisel vajalik, kui magistraaltänavad jäävad vähemalt
100-150 m kaugusele või lähima tänava liikluskoormus on suurusjärgus
100 autot tunnis või madalam. Reaalsuses on situatsioon tihti keerulisem
(sama ala mõjutavad korraga mitu erinevat tänavat) ning uut hoonestust
arvestava detailse mürasituatsiooni modelleerimise vajalikkust tuleb
kaaluda lähtuvalt konkreetsest situatsioonist.
Eriti tähelepanelik tuleb olla perspektiivsete teede läheduses uute
müratundlike alade planeerimisel ning täpsete teejooniste/teeprojekti
valmimisel läbi viia ka detailne liiklusmüra modelleerimine.

•

Detailplaneeringu või ehitusprojekti etapis tuleb vajadusel seada täpsemad
tingimused hoonete ventilatsioonisüsteemidele (kunstlik ventilatsioon), et
tagada õhukvaliteedi hea tase planeeritavate hoonete sees, kuna suurema
liiklusega teede ja tänavate ääres (hinnanguliselt on probleemsed tänavad
liiklussagedusega alates 1500-2000 sõidukist tunnis) ei ole hoonete
teepoolsel küljel soovitatav (või meeldiv) akende pikaajaliselt avatuna
hoidmine. Pärnus vastavad antud tingimustele ainult üksikud suuremate
teede ristumise piirkonnad.
Samuti tuleb välisõhu kvaliteedile tähelepanu pöörata juhul kui
tänavaäärne õueala on plaanis kasutusele võtta puhkeala või laste
mänguväljakuna. Kuigi suure liikluskoormusega tänavate puhul on
teeäärsete mänguväljakute puhul ilmselt esmalt vajalik (kriitiline)
müratõkkeseina rajamine, mis parandab oluliselt juba ka õhukvaliteeti
ning täiendavate õhukvaliteeti parandavate meetmete rakendamine ei ole
reeglina vajalik. Sarnaselt müratemaatikaga on ka õhusaastest tulenevalt
sobilik aktiivselt kasutatavad õuealad (mänguväljakud ja puhkealad)
võimalusel ette näha hoonete hoovipoolsele küljele.
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•

Vibratsioon. Uute detailplaneeringute ning ehitusprojektide koostamisel on
mõistlik ja vajalik vibratsiooniaspekti üle vaadata juhul kui rajatavad
ehitised jäävad raudteele lähemale kui ca 50-60 m. Erilist tähelepanu
(detailne uuring või eksperthinnang) tuleb maapinna vibratsioonile pöörata
uute objektide kavandamisel raudteele lähemal kui ca 20-30 m. Nimetatud
raudteeäärsesse tsooni on soovitatav ette näha ainult uusi tootmis- või
ärihooneid, uusi eluhooneid ei tohiks sinna rajada, ainult erandjuhtudel ja
eritingimustel, kombineerides erinevaid müra ning vibratsiooni mõjusid
leevendavaid
meetmeid:
hoonete
välispiirde
kõrge
helipidavus,
müratõkkeseinte rajamine, hoonesiseselt tubade jaotuse planeerimine
(tundlikumad eluruumid paigutada raudtee vastasküljele), vibratsiooni
levikut vähendavate materjalide ja konstruktsioonilahenduste kasutamine.
Vastavad tingimused tuleb määrata detailse hinnangu käigus.

•

Võimalikule valgusreostusele tuleb tähelepanu pöörata nii uute arenduste
ja maakasutuse planeerimise etapis kui ka detailsemalt tehnilise
lahenduse välja töötamisel.
Linnakeskkonna valgustus tuleb kavandada selliselt, et see täidaks
valgustuse eesmärke, kuid toimiks võimalikult vähe valgusreostusena.
Linnaelanikke häiriva mõju vähendamiseks tuleb vältida sobimatult
(näiteks ebatäpselt suunatud või suunamata üldvalgustus) lahendatud või
tehniliselt mittekorras olev (näiteks põhjendamatult vilkuvad valgustid)
valgustust.
Soovitatav on võimalusel järgida järgmisi põhimõtteid:
- vältida ebavajalikku ja liigset valgustust;
- valgusvoog peab olema suunatud valgustamist vajavale
objektile, st tuleb vältida valguse hajumist;
- ülesse suunatud valgusvoog tuleb viia miinimumini – paigaldada
„lambivarjud”, mis suunavad valguse horisontaaltasandist
allapoole, eelistatult väiksema kui 70 kraadise nurga all;
- laternapostid peavad olema võimalikult madalad.
-

•

Keskkonnaregistri kohaselt on Pärnu linna territooriumil 2 olulist
jääkreostuskollet – endine Pärnu Kommunaali asfaltbetoonitehas
Pae-Papiniidu tänavate piirkonnas ning endine Pärnu Naftabaas
Niidu tänava piirkonnas. Väiksema olulisusega jääkreostuskoldeid
võib esineda ka teiste endistel tööstusaladel. Eelkõige
tööstusalade arendamisel mittetööstuslikul eesmärgil tuleb muu
hulgas hinnata pinnasereostuse esinemise võimalikkust (sõltuvalt
oludest kas reaalse uuringuna või eksperthinnanguna endisaegse
tootmistegevuse täpse iseloomustusena).

Tulenevalt keerulisest geoloogilisest situatsioonist on vajalik arvestada
eelkõige jõelähedastel aladel lihkeohtlikkusega ning võtta olenevalt
asukohast arvesse kaldaalade lihkeohtlikkuse tsoneeringukaarti ja seal
seatud piiranguid.
Võimaliku reostusohu vähendamiseks on vajalik tamponeerida
likvideerida olemasolevad kuid mittekasutatavad puur- ja salvkaevud.
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Niidu tööstuspiirkonnas on vajalik viia läbi uuring, et hinnata olemasolevat
pinnase- ja põhjavee reostust ning selle levikut. Vähendamaks reostuse
levikut on soovitatav Niidu tööstuspiirkonnas vähendada ja vältida tugevat
vibratsiooni tekitavat tootmist.
•

Pinnaveekogude seisundi säilitamisel tuleks võimalikult suurel määral
säilitada linna veekogude hüdromorfoloogilist seisundit, sh looduslikke
kaldavööndeid. Võimalusel tuleks ennistada väikeveekogusid (ojad),
tagamaks nende toimimine vee-elupaigana kui ka sademevee
ärajuhtimislahendusena. Nii Pärnu jõe kui lahe hüdrokeemilise seisundi
parandamiseks tuleb vähendada linna territooriumil paiknevate punkt- ja
hajureostuse koormust (suunata võimalikult palju reovett efektiivselt
toimivasse reoveepuhastisse ning sulgeda või mitte lubada lokaalseid
väljalaske, rajada kaasaegsetele põhimõtetele vastav sademeveesüsteem,
tagada linnatänavate regulaarne koristus).

•

Kuna suurem osa Pärnu linnast paikneb üleujutusohuga alal, tuleb selle
aspektiga ehitustegevuse suunamisel kindlasti arvestada. KSH ettepanek
on võtta ehituslike meetmete puhul aluseks 1% esinemistõenäosusega
esineda võiv veetase. Üldplaneeringus määratavate üleujutusohtu
vähendatavate meetmete pakett tuleb üle vaadata peale vastavate riiklike
metoodikate koostamist.

•

Linnas peab tagama rohevõrgustiku osana toimivad rohekoridorid, et
tagada linna eksinud loomade pääs tagasi looduslikku keskkonda ilma
konfliktsituatsioone tekitamata. Vältida tuleb tupikolukordi, kus lai
rohekoridor katkeb ilma selge edasiliikumisvõimaluseta.

•

Lammutus- ja uute hoonete ehitusprojektide koostamisel on soovitav
lammutatavad hooned inventeerida (tuvastamaks oluliste kasutatavate
käsitiivaliste varje- või poegimiskolooniate olemasolu) ning sellest
lähtudes seada leevendavad meetmed (näiteks teostada lammutustööd
ajal, mil nahkhiired hooneis olevaid varjepaiku ei kasuta, rakendada
asendusmeetmeid – rajada uued varjekastid)45 Rakendatavad leevendusja asendusmeetmed tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga.

•

Sademeveega seotud probleemide lahendamiseks on esmatähtis linna
sadevete teemaplaneeringu koostamine, mille käigus kaardistatakse
olemasolev olukord ja kavandatakse tervikmeetmed.

•

Linna arendamisel tuleb tagada Natura 2000 võrgustiku alade
kaitseväärtuste säilimise ja kaitse-eesmärkide täitmine. KSH kohaselt on
kriitilisim kavandatav Keskranna laiendamine ja arendamine ning
arengualade A2 ja A3 väljaarendamine. Need tegevused saavad olla
võimalikud üksnes juhul kui tegevused ei mõju kahjulikult Rannaniidu
loodusala kui Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkusele ega mõjuta
negatiivselt selle kaitse eesmärki. Kuna ÜP KSH üldistusastmes ei ole
võimalik kavandatule täpsemat hinnangut anda, tuleb järgmistes

45

Uustal, M., Kuldna, P. ja Peterson, P., 2010. Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat. Säästva
Eesti Instituudi väljaanne nr 15. Tallinn
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etappides viia läbi detailne nn. Natura hindamine. Mõjuga Natura 2000
võrgustiku kaitseväärtustele tuleb arvestada ka teiste võrgustiku alasid
puudutavate tegevuste kavandamisel (sh. Via Baltica edasisel arendamisel
Pärnu loodusala naabruses, Pärnu jõe seisundit oluliselt muutvate
tegevuste kavandamisel).
•

Oluline oleks läbi viia linna funktsionaalse jaotuse uuring, et tagada
arendustingimused,
mis
tagaks
madalaima
liikumisvajaduse
mootortranspordiga ja sedakaudu kvaliteetse elukeskkonna.
Suurte funktsionaalsete muutuste kavandamisel (koolide ja haiglate
sulgemine või kolimine, postkontorite ja pangaautomaatide sulgemine)
puhul tuleb arvestada liikumisvajaduse muutusega.
Sarnaselt peab olulise liiklusmõjuga objektide (OLMO), mis võivad olla
näiteks tööstused, eraldiseisvad elamualad ja kaubanduskeskused jne,
kavandamisel koostama liikuvuskava, mis lisaks eri liiklusvahenditega
ligipääsule käsitleb ka näiteks analüüsi kuidas tagatakse ühendus oluliste
linna sihtkohtadega objektiga seotud elanike/töötajatele/külastajatele
säästvaid liikumisviise kasutades. Pärnu puhul oleks otstarbekas
rakendada analüüsi objekti või puhul, mida külastab päevas üle 500
elaniku/töötaja/külastaja.

•

Üldplaneeringuga
kavandatud
linnakeskuse
üldplaneeringule
ja
arendusalade planeeringutele oleks soovitav koostada arendustingimused
koos keskkonnatingimustega.

•

Üldplaneeringu seadusjärgse korralise ülevaatuse käigus oleks soovitav
läbi viia ka KSH järelhindamine, mille käigus hinnata KSH soovituste
paikapidavust ja ka ÜP-ga sätestatud keskkonnameetmete toimivust. See
tagaks planeeringu koostamisel olnud kaalutluste parema arvestamise ka
planeeringu elluviimise perioodil (sh KSH järelduste osas) ning tagaks
väärtusliku sisendi järgmise üldplaneeringu ja selle KSH koostamise.
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8. Kokkuvõte
Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks oleva Pärnu üldplaneeringu
näol on tegemist planeerimisseaduse kohase linna üldplaneeringuga, mis täidab
seadusega üldplaneeringule seatud ülesandeid. Üldplaneeringu koostajaks on
Pärnu Linnavalitsus.
Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest
üldplaneeringu koostamisel kohustuslik keskkonnamõju strateegilise hindamine
toimus osaliselt paralleelselt planeeringulahenduse väljatöötamisega. Planeeringu
koostamise lõppfaasis koostati Hendrikson&Ko töörühma poolt käesolev aruanne,
võttes arvesse varasemalt heaks kiidetud KSH programmi ning eelnenud
planeeringu koostamise protsessi käigus tehtud täiendusi üldplaneeringu
lahenduses.
Alternatiivsete arengustsenaariumitena on käesolevas aruandes käsitletud
sillavariantide valikul võimalikke variante. Valiku parima arengustsenaariumi
valimise osas langetab kohalik omavalitsus planeeringuprotsessi käigus.
Käesoleva aruandega ei tehta ettepanekuid üldplaneeringu tasandil seire
kavandamiseks. Küll aga tehakse ettepanek Üldplaneeringu seadusjärgse
korralise ülevaatuse käigus läbi viia ka KSH järelhindamine, mille käigus hinnata
KSH soovituste paikapidavust ja ka ÜP-ga sätestatud keskkonnameetmete
toimivust.
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Lisa 1. KSH programm (eraldiseisva dokumendina) ja programmi
heakskiitmiskiri
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Lisa 2. Pärnu sillavariantide võrdlus. Eksperthinnang –
eraldiseisva dokumendina
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Lisa 3. Pärnu linna piirangute kaart (Eraldi fail)
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Lisa 4. KSH aruande avalikustamisega seotud dokumendid
Lisatakse peale avalikustamist
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