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Lähteülesanne Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva 
teemaplaneeringu koostamiseks, selle keskkonnamõju hindamiseks ja vajalike 
uuringute läbiviimiseks  
 
1.Planeeringuala  

 
Planeeringuala moodustavad Pärnu linna, Sindi linna, Audru valla, Paikuse valla, Sauga 
valla ja Tahkuranna valla (edaspidi: osalevad omavalitsused) haldusterritooriumid. 
 
2. Planeeringu vajadus 
 
Teemaplaneeringu vajadus ja kõrge prioriteetsusaste tuleneb kehtivast maakonnaplaneeringust. 
Teemaplaneering on vajalik kehtivate ja koostatavate üldplaneeringute täpsustamiseks ja 
täiendamiseks piiriüleste võrgustike ja eeldatavate mõjude osas valglinnastumise vältimiseks 
ning loodushoidliku keskkonna loomiseks. Eesmärgipüstitus tuleneb kõrgest tegevusaktiivsusest 
Pärnu linnas ja selle lähiümbruse valdades, sellega seonduvate keerukate probleemide 
esilekerkimisest ja huvide kattumisest, mida on võimalik lahendada ainult omavalitsuste 
koostöös.  
 
3. Õiguslik taust 
 
3.1 Planeeringu koostamisel tuleb lähtuda planeerimisseadusest ja sellest tulenevatest 
õigusaktidest, tugineda senitehtud uuringutele ja kogutud andmetele ning parimale praktikale, 
samuti arvestada Euroopas aktsepteeritud kaasaegseid planeeringupõhimõtteid. 
 
3.2 Planeeringu keskkonnamõju strateegilisel hindamisel (KSH) tuleb lähtuda 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest ja sellest tulenevatest 
õigusaktidest, tugineda parimale praktikale ja arvestada osalevate omavalitsuste 
koostatavate üldplaneeringute KSH aruandeid ning Euroopas aktsepteeritud kaasaegseid 
hindamise põhimõtteid. 
 
4. Olemasolevad planeeringud, mille põhilahendus tuleb võtta aluseks 
teemaplaneeringu koostamisel. Arengukavad jt.dokumendid. 
 
4.1 Kehtivad üldplaneeringud:  
4.1.1 Pärnu linn (kehtestatud 20.09.2001); 
4.1.2 Sindi linn (kehtestatud 13.10.2005); 
4.1.3 Audru vald (kehtestatud 05.09.1996, otsus 269); Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise ala 
osaüldplaneering (kehtestatud 6.02.2003, otsus nr 38), 
4.1.4 Paikuse vald (kehtestatud 15.06.2009, määrus nr 8), Silla küla osaüldplaneering, 
kehtestatud 17.09.2007, otsus nr 34) 
4.1.5 Sauga vald (kehtestatud 12.09.1997) , Sauga valla üldplaneering Tammiste küla osas, 
kehtestatud  27.03.2009, määrus nr 15) 
4.1.6 Tahkuranna vald (kehtestatud 30.01.1999). 
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4.2 Koostatavad üldplaneeringud: Pärnu linn, Audru vald, Sauga vald ja Tahkuranna vald. 
 
4.3 Kehtivad või koostamisel olevad maakonnaplaneeringud (sh teemaplaneeringud): 
4.3.1 Pärnu maakonna planeering – kehtestatud Pärnu maavanema 21.12.1998.a. korraldusega nr 
164; 
4.3.2 Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused - kehtestatud Pärnu maavanema 
20.05. 2003 korraldusega nr 80; 
4.3.3 Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015 - kehtestatud Pärnu 
maavanema 9.10.2008a. korraldusega nr.112; 
4.3.4. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) 
Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha valik km 92,0-170.0“  - algatatud Pärnu 
maavanema 27.02.2009.a. korraldusega nr. 32; 
4.3.5 Pärnumaa arengustrateegia 2030+ (koostamisel); www.peak.ee  
4.3.6. Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering, algatatud Pärnu 
Maavanema 18.09.2009 korraldusega nr 109 
 
4.4 Riiklikud arengukavad:  
4.4.1 Üleriigiline planeering 2010; 
4.4.2 Transpordi arengukava 2006-2013; 
4.4.3 Eesti edu 2014. 
 
4.5 Arengukavad  ja uuringud. 
4.5.1 Kohalike omavalitsuste arengukavad;  
4.5.2 Pärnumaa arengukavad. (valdkondlikud arengukavad); 
4.5.3 Pärnumaa puhke- ja turismimajanduse arengustrateegia 2009-2013;  
 
4.6 Muud kavad ja analüüsid. 
4.6.2 Jalgrattateede võrgustiku “Pärnumaa VELO” väljaarendamise kava 2009, tellija Pärnumaa 
Omavalitsuste Liit, koostaja Advisio OÜ;  
4.6.3 Pärnu lennujaama arendus. Analüüs, 2009. Tellijad: Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, Pärnu 
Maavalitsuse, Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ning huvitatud ettevõtetted. Koostajad Tartu 
Ülikooli Pärnu kolledži, Pärnu lennujaama, Eesti Lennuakadeemia  ja Sihtasutus Pärnumaa Turism 
poolt. 
 
5. Planeeringu eesmärgid 
 
5.1 Regiooni ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. 
 
5.2 Tulenevalt teemaplaneeringu eesmärgist on täpsemalt loetletud valdkonnad (valdkonnad 
võivad töö koostamise käigus täpsustuda või muutuda lähtuvalt omavalitsuste ühishuvidest): 
5.2.1 maa- ja veealade kasutus (reserveeritud maakasutuse harmoniseerimine 
haldusterritooriumide piirialadel; alade täiendav reserveerimine; olulist ruumilist 
mõju omavad objektid; riigikaitselise otstarbega maa-alad jms, karjäärid); 
5.2.2. rohevõrgustik (võrgustiku regionaalne nii ökoloogiline kui sotsiaalne/funktsionaalne 
sidusus; kohaliku tähtsusega kompensatsioonialad ja rohekoridorid, sh.looduskaitsealad, 
poollooduslikud säilitatavad alad);  
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5.2.3. regionaalse väärtusega alad (miljööväärtuslikud hoonestusalad; väärtuslikud põllumaad, 
haljastud, muinsuskaitse alad ja - objektid, kohaliku kaitse alla võetud alad jne); 
5.2.4. turism ja puhkemajandus (regionaalse tähtsusega puhkealad ja turismipiirkonnad; 
veekogude ja nende ranna- ja kaldaalade avalik kasutus, RMK jt.avalikud puhkealad, pargid 
jm.vahetu inimmõjuga rohealad, SPA-d, majutusasutused, infopunktid, piirkonna infostendid). 
5.2.5. regionaalse tähtsusega kultuuri-, haridus-, spordi-, sotsiaalhoolekande objektid ja teenused, 
(sh kalmistud, lemmikloomade matmispaigad jne).  
5.2.6. põhilised tehnovõrkude trassid ja tehnorajatised ning nende kasutamata ressurss ehk vabad 
võimsused; 
• vee-, kanalisatsioonitrassid, purgimissõlmed, reoveekogumisalad, veehaarded jms; 

• side ja energeetika – sidemastid; kõrgepingeliinid, tuuleparkide alad, koostootmisjaamad, 
planeeringuala tähtsusega alajaamad jms., amortisatsioonid – uuendusvajadused, kohaliku kütte 
maardlad, gaasitrassid, prügigaasi kasutus; 
5.2.7 jäätmemajandus - jäätmejaamad, sorteerimispunktid, biolagunevate jäätmete 
komposteerimisplatsid jms; 
5.2.8 liiklus ja transport - ühistranspordi liinivõrk; maanteede ja kergliiklusteede võrk, 
planeeritud teed, raudtee, lennujaam, sadamad, paadisillad, veeteed jms). 
5.2.9 looduslikud, tehnilised ja õigusaktidest tulenevad piirangud maakasutusele sh.üleujutus- ja 
lihkeohtlikud ranniku- ja kaldaalad.  
 
5.3 Teemaplaneeringu ruumilise arengu põhimõtete ja eesmärkide väljatöötamise alusena 
tuleb koostada järgmised uuringud: 
 
5.3.1 Valglinnastumine. 
5.3.1.1 Hetkeolukorra kaardistamine uuringupiirkondades, ennekõike Pärnu linna ja lähialadel – 
kuni 15 km linna piirist: 
• infrastruktuur – sh.selle puudumine ja rajamise vajadus;  
• keskuste struktuur ja teenindusnomenklatuur – üldkaart, polütsentrism, kaubandus, elukondlik 

teenindus, vaba aja veetmine, kultuur, sport, apteegi-, panga- ja postiteenused jm.avalike                                           
teenuste kättesaadavus, teeninduskeskuste väljakujundamine elanike ja olemasolevate teede ja 
transpordiga optimeerimine lähtudes kvaliteedist (vabad mahud, mitte-autoga tarbijad, st.jalgsi 
- jalgrattaga 15 min). 
•  elanike paiknemine – elamualad, tihedus, kompaktse hoonestusega alad, enne 2000.a. ehitatud 

(rahvaloendus 2000) ja pärast 2000 ehitatud, suvilarajoonid, planeeritud (ÜP-d, DP-d) 
uuselamualad tihe- ja hajaasustuses, potentsiaalsed elamualad, ohuanalüüs tehaste või liikluse 
katastroofi-saastetsoonis olevatele elamutele, üleujutusohuga (alla 3 m merepinnast) elamualad; 
• elanike vanuseline struktuur; 
• tootmis-transpordialad – töökohtade paiknemine, majandusseisust tulenevad olulisemad 

muudatused, logistikaalad, tööstustootmine, kavandatavad tootmis-transpordialad, ohuanalüüs, 
tööstusalade potensiaalsed laiendused (vaba maa kus ei teki konflikti elamualadega);  
• teadmusinfra – koolid, nende tase/populaarsus, lasteaiad sh.eralasteaiad, raamatukogud, 

huviharidus; 
• lairibavõrgud, G3, Wimax, Kõu jt,, mastid ja levi, ehitatavad võrgud; 
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• kultuur- ja suhtlusinfra – kultuuri- ja seltsimajad, külakeskused, avalikud ürituste kohad, 
kogukonnateenused, päevakeskused, mänguväljakud, spordiväljakud- ja rajad, 
toitlustusasutused; 
• transpordivood ja -ühendused, nende hindamine ja inimeste logistika – ühendusteede/suundade 

koormused, bussipeatuste paiknemine/ühendused/sagedused, koolibussiringid, olemasolevad 
kergliiklusteed linnast välja, olemasolevad matkarajad sh.rattasõiduks kasutatavad, jalgteed, 
jääteed;  
• tervishoid ja sotsiaalhoolekanne – tervishoiuasutused, arstipunktid/perearstid, hooldusasutused, 

hooldust vajajate arv, avahoolduse võrgustik;  
5.3.1.2 Analüüs - elukeskkonna muutumise tendentsid ning valglinnastumise mõju keskkonnale, 
transpordile, keskuste kättesaadavate teenuste nomenklatuurile ja mahule. Teenindusressursi 
parem kasutus, polütsentraalsete keskuste võrgu fikseerimine sh.rajatavate uusasumite 
teeninduskeskused ja –asutused. Eeslinnade ja sesoonsete alade teenuste tagamine, tootmisalade 
sünkroniseerimine, ühtse haridusvõrgustiku sh.huvihariduse kujundamine, õpilaskodu vajadus 
Pärnus; 
5.3.1.3 Soovitused ja ettepanekud teemaplaneeringu koostamiseks. 
 
5.3.2 Avalikud puhkealad (asulate lähedal paiknevad metsad, metsapargid, pargid, veekogude 
kaldad ja rannad, matka- , tervise-, suusa-, jooksurajad, eriotstarbelised rohealad ja väljakud, 
spordikompleksid- ja väljakud, väärtuslikud maastikud, väljasõidukohad ja vaatamisväärsused, 
kämpingud ja telkimisplatsid ning muud puhkamisega seonduvad alad). 
 
5.3.2.1 Hetkeolukorra kaardistamine: 

• käsitleda üle-eestilise, regionaalse ja kohaliku kasutusega avalikke puhkealasid sh 
planeeritud puhkealasid; 

• avalike puhkealade paiknemine, sidusus rohevõrgustike ja elamualadega; 
• külastatavus ja nõudlus (mis kohti inimesed külastavad, kuidas kasutavad ja mida teevad, 

palju külastajaid on, milliseid kohti ja tegevusi sooviksid jne); 
• alade liik ja suurus, olemasolev kasutuskoormus, rekreatiivne ja looduslik 

koormustaluvus, kas võimaldab pikaajalist või lühiajalist, aktiivset või passiivset puhkust, 
kuidas mõjutab hooajalisus;  

• ligipääsetavus ja haljasalade kasutuse kättesaadavus - sidusus kergliiklusteedega, 
informatsioon ja viitade süsteem, puuetega inimeste võimalused alade kasutamiseks, 
parkimisvõimalused ja ühistranspordiga juurdepääs, kas ala kasutamine on ajaliselt 
piiratud,  kas ala kasutamine on tasuline; 

• seotus ajalooliste ja looduslike vaatamisväärsustega, huvide konfliktid – kaitse ja 
kasutushuvid; esteetiline, rekreatiivne, kultuuriline ja looduslik väärtus; 

• haldamine ja heakord (wc-de, pikniku alade, varjualuste ja muu inventari ning rajatiste 
olemasolu ja korrashoid, turvalisuse ja vandalismi probleemid jne); 

• pakutavad teenused ja ala kasutamise võimalused, lõkketegemise ja telkimisvõimalused, 
teenindus, laenutus, keskuse või teiste teenindavate asutuste lähedus;  

• olemasolevad kasutused ja kavandatavad kasutused, arengupotentsiaalid; 
• enamlevinud puhkusvormid; 
• Majanduslikud aspektid. 
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5.3.2.2 Analüüs – lligipääsetavuse ja kasutamise parandamise võimalused (arvestades nii 
olemasolevate puhkealade juurdepääsetavuse parandamisega kui vajadusega reserveerida maad 
uute puhkealade loomiseks, et võimaldada elanikele rekreatsioonialade kasutamist); 
külastuskoormuse hajutamise ja suunamise võimalused jms; regionaalse tähtsusega puhkealade 
nimistu koostamine. 

5.3.2.3 Soovitused ja ettepanekud teemaplaneeringu koostamiseks. 
 
5.3.3 Transpordiuuring 
 
5.3.3.1 Hetkeolukorra kaardistamine: 
•   kergliiklusteede võrgu ülevaade sh.planeeritud ( ligipääsetavus; seosed muu liiklusega, 
matkamarsruudid, kaunid teelõigud jne); 
• ühistranspordi sh.koolitranspordi võrk ja kasutuskoormus, 
• senised üleminekud bussile – ratta terminaal, parkimine, turvalisus; 
• maanteed, sh.planeeritud, nende liiklussagedus, ühendused linnalähispiirkondadest Pärnu. 
• muud transpordivõimalused piirkonna külastajaile ja piirkonna elanikele, lennu-, rongi- ja 

laevaliiklus. 
• liiklus veekogudel – sadamad, paadisillad 
5.3.3.2 Analüüs 
• kergliiklusteede kasutamise ohutus; eri kasutajarühmade vajadused; kergliiklusteede võrgu 
sidusus jms; 
•  kergliiklusteede võrgustiku sidumise võimalused – kodu-töö-teenindus, kodu-kool-

huviharidus; 
• ühistranspordi sh.koolitranspordi korraldamine (kes mida korraldab) ja koolitranspordi 
kombineerimise võimalused avaliku liinitranspordiga, ühtse ühitranspordi skeemi rakendamise 
võimalused; 
• võimalused lennu-, rongi- ja laevaliikluse korraldamiseks. 
5.3.4.3 Soovitused ja ettepanekud teemaplaneeringu koostamiseks. 
 
6. Planeeringu protsess  
 
6.1 Ühiste kavatsuste memorandumi koostamine planeeringuga hõlmatud omavalitsuste poolt. 
6.2 Teemaplaneeringu algatamine osalevates omavalitsustes. Teemaplaneering algatatakse kas 
kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks või koostatava planeeringu täiendamiseks ning 
menetletakse kui üldplaneeringu teemaplaneeringut. Eeldatavalt jõuavad kõik omavalitsused 
enne teemaplaneeringu vastu võtmist koostatava üldplaneeringu kehtestamiseni (v.t p 4.1 ja 4.2). 
6.3 Planeering koostatakse koostöös Pärnu linna, Sindi linna, Audru valla, Paikuse valla, 
Sauga valla, Tahkuranna valla, Pärnu Maavalitsuse, tehnovõrkude valdajate, piirkonna elanike, 
ettevõtjate, kinnisasjade omanike ja teiste huvitatud isikutega. 
6.4 Teemaplaneeringu korraldamiseks, lahenduste kaalumiseks ja kokkulepete vormistamiseks 
moodustatakse konsultatiivtöögrupp, kuhu kuuluvad esindajad igast planeeringualaga seotud 
omavalitsusest, Pärnumaa Omavalitsuste Liidust, Pärnu Maavalitsusest, projektijuht ja 
planeeringu koostaja esindajad. 
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6.5 Planeeringu eskiisi ja planeeringu KSH programmi ning aruande tutvustused (planeeringu 
koostaja ülesanne), avaliku väljapaneku ja avalikud arutelud korraldavad Pärnu Linnavalitsus, 
Sindi Linnavalitsus, Audru Vallavalitsus, Paikuse Vallavalitsus, Sauga Vallavalitsus ja 
Tahkuranna Vallavalitsus oma haldusterritooriumi kohta koostöös planeeringu koostajaga. 
6.6 Planeeringuprotsessi etappidest teavitatakse meedias ja osalevate omavalitsuste kodulehel 
vastavalt planeerimisseadusele ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seadusele. 
6.7 Planeeringu koostamise protsessi kaasab Pärnumaa Omavalitsuste Liit 3 eksperti, 
sh.väliseksperdid. 
 
7. Koostöö ja kooskõlastused 
 
Teemaplaneering tuleb kooskõlastada järgmiste asutustega: 
 
7.1 Projektis osalevate omavalitsuste kõik naaberomavalitsused 
7.2 Maanteeamet 
7.3 Lääne Teedekeskus 
7.4 Lääne-Eesti Päästekeskus 
7.5 Muinsuskaitseamet 
7.6 Pärnu Tervisekaitsetalitus 
7.7 Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon 
7.8 Riigimetsa Majandamise Keskus 
7.9 Maa-amet 
7.10 Veeteede Amet 
7.11 Lennuamet 
7.12 Eesti Energia, AS Pärnu Vesi jt tehnovõrkude haldajad 
 
Teemaplaneeringu täiendavad kooskõlastusvajadused määrab Pärnu maavanem. Planeeringule 
teostab järelevalvet Pärnu maavanem. 
 
8. Teemaplaneeringu tööde vormistamine 
 
8.1 Teemaplaneeringu vastuvõtmiseks esitatakse seletuskiri, koondkaart ning iga omavalitsuse 
kohta käiv kaardimaterjal. 
 
8.2 Planeeringu kaardid esitatakse järgmistes mõõtkavades: 
8.2.1 Planeeringu koondkaart, mis kajastab kõiki valdkondi ja hõlmab kõikide osalevate 
omavalitsuste haldusterritooriume. Kaart esitatakse konsultatiivtöögrupis kokkulepitud 
mõõtkavas, aga mitte väiksemas kui 1:75 000. 
8.2.2 Iga omavalitsuse kohta käiv planeeringu põhikaart, mis kajastab kõiki valdkondi ühe 
omavalitsuse haldusterritooriumil. Kaart esitatakse konsultatiivtöögrupis kokkulepitud 
mõõtkavas, aga mitte väiksemas kui 1:20 000. 
8.2.3 Vajadusel koostatakse valdkondade teemakaardid konsultatiivtöögrupis kokkulepitud 
valdkondades ning mõõtkavas. 
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8.3 Teemaplaneering esitatakse menetlemiseks värvitrükis paberkandjal (8 eksemplari) ja 
digitaalsel kujul (nii pdf- kui vektorformaadis). Lisaks tuleb trükkida planeeringu koostamise 
käigus vajalikud töökaardid eskiisi tutvustuseks (vähemalt 2 eksemplari iga projekti osalise 
kohta, sealjuures lähtuda põhimõttest, et võimalikult palju materjale esitatakse digitaalsel kujul ja 
töötatakse digitaalsete materjalidega). 
 
8.4 Planeeringu KSH vormistamine 
 
Planeeringu KSH programm ja aruanne tuleb esitada värvitrükis paberkandjal (8 eksemplari) ja 
digitaalsel andmekandjal (pdf formaadis, kui sisaldab jooniseid siis ka vektorformaadis). 
 
8.5 Planeeringu jaoks vajalike uuringute vormistamine 
 
Planeeringu koostamiseks vajalikud uuringud tuleb esitada digitaalselt ja paberkandjal köidetuna 
kõigile osalevatele omavalitsustele, Pärnu Maavalitsusele ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidule. 
Uuring tuleb esitada terviklikult komplekteerituna pdf-formaadis, lisanduvalt kaardistatud 
materjal vektorformaadis, tabelid exeli failidena ja tekst Word failidena. 
 
 

 
 


