
Pärnu Lennujaam

Tori vallas Eametsa külas



Pärnu Lennujaam asub Tori vallas Eametsa külas. Lennujaam ehitati 1930ndatel 
aastatel. Seejärel kohandati lennujaam ümber ja oli pikalt kasutusel sõjavälise 
lennubaasina. Viimase 20 aasta jooksul on lennujaama kasutatud 
visuaallennureeglite kohasteks tavalendudeks.

Olemasolev lennurada on 2,5 km pikkune ja 60m laiune betoonist rajakate. 
Rajakatte vananemise ning lagunemise tõttu on tänaseks kasutuses olev osa u 
800m pikk ja 23 m lai.

2017. aastal allkirjastasid majandusminister Kadri Simson, Tallinna lennujaama 
juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout ja linnapea Romek Kosenkranius lennujaama 
rekonstrueerimise lepingu, mille eesmärgiks on Pärnu Lennuvälja kasutusotstarbe 
oluline suurendamine seeläbi, et lennujaam hakkaks teenindama regionaal- ja 
rahvusvahelisi lende. See annaks Pärnule suurepärase võimaluse olla ühenduses 
erinevate suurlinnadega. Lennujaama taaskäivitamine muudaks piirkonna 
majanduskeskkonda atraktiivsemaks ja tooks Pärnumaale uusi võimalusi ja aitaks 
kaasa ka välisinvesteeringute toomisele. 



Kehtiv Sauga Valla üldplaneering sätestab, et lennuvälja tegevuse arendamiseks 
vajavad maandumisrajad rekonstrueerimist (Sauga valla üldplaneering on 
kehtestatud Sauga Vallavolikogu 5. detsembri 2016 otsusega nr 97). Eeltoodust 
tulenevalt esitati 26.11.2018 ehitusloa taotlus Pärnu Lennujaama 
lennuliiklusalade rekonstrueerimiseks, et tagada C-klassi lennukite ohutu ja 
efektiivne toimimine instrumentaallennu reeglite järgi. 

Ehitusprojekti koostamiseks andis Tori Vallavalitsus projekteerimistingimused, mis 
kooskõlastati kõigi asjaomaste asutustega.

Ehitusprojekti kohaselt planeeritakse rekonstrueerida olemasolevast lennurajast 
1970 m laiusega 30 m osa. Vastavalt kehtivatele normidele tähendab see aga 
kaitsevööndi ulatumist raja telgjoonest 500 m ning raja lävest 1500 m. Samuti 
kaasneb rekonstrueerimise järgselt piirangupinna ulatumine naaberkinnistutele. 
Nimetatud muudatused tingivad teatavate piirangute teket ümbruskonna 
kinnistutele, mistõttu oli menetlusse kaasatud laiem ring kinnistute omanikke, kes 
esitasid mitmeid sisulisi vastuväiteid kaitsevööndi ulatuse ja piirangupindade osas.



Lennuvälja rekonstrueerimine on keeruline ja spetsiifiline valdkond ning selle osas 
puudub vallavalitsusel igasugune eelnev kogemus. Antud küsimus ei piirdu üksnes 
tavapärase ehitusega, vaid hõlmab endas ka lennundust, mistõttu ei ole 
vallavalitsus pädev vastama erialaspetsiifilistele küsimustele. Selleks, et ehitusloa 
menetlusse kaasatud isikud saaksid siiski kõikidele oma küsimustele vastused, on 
vallavalitsus korraldanud kaks kohtumist: 25.01.2019 ja 28.02.2019. 
Mõlemal kohtumisel on kohal viibinud erinevad asjasse puutuvad isikud, sh 
projekteerijad, valla esindajad, Lennuameti esindaja, Pärnu Lennuvälja esindaja, 
AS Tallinna Lennujaama esindaja. 
Kohtumistel on antud kõikidele soovijatele võimalus küsimuste esitamiseks ja 
projekti täpsustamiseks. 



Lennundusseaduses sätestatud piirangud tekivad siis, kui Lennuamet on 
sertifitseerinud lennuvälja ja kehtestanud konkreetse lennuvälja täpsed 
lähiümbruse mõõtmed. Seega ehitusloa andmisega automaatselt kaitsevööndit ja 
piirangupinda ei teki, vaid piirangud hakkavad kehtima siis, kui kasutusloa järgselt 
Lennuamet sertifitseerib lennuvälja ja kehtestab selle lähiümbruse mõõtmed.



Tori Vallavalitsus andis 19.02.2019 ehitusload 
• Drenaaži ja sademeveekanalisatsiooni rajamiseks
• Elektri-, sidevarustuse ja navigatsiooni rajamiseks.
• 19.01.2019 ehitusteatised kanalisatsioonitorustiku ning veetorustiku 

rajamiseks.
• 11.04.2019 andis Tori Vallavalitus ehitusloa Lennuraja, ruleerimistee, perrooni, 

platside, patrulltee ja hooldustee rajamiseks

11.04.2019 antud ehitusluba on kohtus vaidlustatud.



Lennuvälja teenindushoone laiendamise ja täiendavate hoonestusalade määramise 
detailplaneeringu koostamine algatati Tori Vallavalitsuse 07.02.2018 korraldusega 
nr 175. 
Eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 30.07-09.08.2018, arutelu 09.08.2018
Detailplaneeringu on enne vastuvõtmist ja avalikku väljapanekut kooskõlastanud 
Lennuamet (09.11.2018), Päästeamet (19.11.2018), Terviseamet (01.11.2018), 
Keskkonnaamet (19.11.2018), Kaitseministeerium (13.11.2018) ja võrguvaldajad.
Detailplaneering võeti vastu Tori Vallavalitsuse 09.01.2019 korraldusega nr 7. 
Planeeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 04-18.02.2019, 
Detailplaneeringu lahenduse osas laekus kaks ettepanekut. Üks ettepanek oli leida 
lahendus reovete ärajuhtimiseks Pärnu lennujaama kinnistul asuvasse kraavi, 
mitte juhtida heitvett Tõnise kinnistu kraavi. Samuti leida lahendus, kes likvideerib 
tuletõrje veevõtu tiigi, heitveetruubi ja -kaevu. Ettepanekuga arvestati mahus, 
mida on võimalik kajastada detailplaneeringus ning detailplaneeringu lahendust on 
vastavalt täiendatud. 



Teine ettepanek (OÜ Air Livonia 18.02.2019) oli jätta avalikustamisel olev Pärnu 
lennujaama detailplaneering kehtestamata, algatada Pärnu lennujaama osas uus 
detailplaneering, milles sisalduks ka lennurada, alternatiivselt laiendada 
olemasolevat detailplaneeringut selliselt, et planeeringus kajastuks rajatav 
lennurada ja selle parameetrid ning tellida Pärnu Lennuväljale uus müra- ja 
majandushinnang. Antud ettepanekutes kokkulepet ei saavutatud, 
detailplaneering suunati Rahandusministeeriumisse järelevalvesse vaiete 
lahendamiseks.
18.03.2019 detailplaneeringu avalik arutelu
15.04.2019 Rahandusministeeriumi Pärnu talituses vaidlevate osapoolte 
ärakuulamine. Arvamuste ärakuulamisel planeeringulahenduse osas kokkulepet ei 
saavutatud.
Pärnu lennujaama kinnistu detailplaneeringu heakskiitmine 
Rahandusministeeriumi 26.04.2019 kirjaga nr 14-11/2256-3
Kehtestamine 8. mai 2019 Tori Vallavalitsuse korraldusega nr 353


