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1. SISSEJUHATUS
Käesolev keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang on koostatud
Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu
detailplaneeringu (DP) algatamistaotluse materjalide ja DP eskiisi alusel enne DP
algatamist. Käesolev DP Pärnu linna haldusalal näeb ette Tulika tn 7, Kaevu tn 62 ja Kiige
tn 9 kruntidega külgneval transpordimaa kinnistu osal arendada elamuehitust, muutes
maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamumaa (EE).
Käesolev KSH eelhinnang on teostatud eesmärgiga välja selgitada DP lahenduse
elluviimisega kaasnev võimalik keskkonnamõju ja selle ulatus. Töö käigus hinnatakse
võimalikke mõjusid keskkonnale ning vajadusel nähakse ette leevendavad meetmed
ebasoodsa keskkonnamõju minimeerimiseks ja/või vältimiseks.
Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju
inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju
peetakse oluliseks, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust,
põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu,
kultuuripärandi või vara.
Eksperthinnang on valminud Hendrikson & Ko OÜ ekspertide koostöös.
Töörühma koosseis:
Riin Kutsar – KSH/KMH juhtekspert (KMH litsents KMH0131);
Kadi Jette Tamjärv – Keskkonnaspetsialist
Krista Kruus - Keskkonnaspetsialist
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2. STRATEEGILISE PLANEERIMISDOKUMENDI
JA KAVANDATAVA TEGEVUSE
LÜHIKIRJELDUS
Planeeringuala asub Pärnu maakonnas Pärnu linna haldusterritooriumil (j oonis 2.1).
DP hõlmab järgmisi kinnistuid: Kiige tn 7b (62507:074:0001 üldkasutatav maa 100%,
1354 m²), Tulika tn 10 (kü 62507:078:7820 elamumaa 100%, 826 m²), Humala tn, Kaevu
tn, Tihniku tn ja Tulika tn lõigud (kü 62507:076:7830 transpordimaa 100% , 13530 m²).
Planeeringuala suuruseks on ca 5125 m² (Joonis 2.2).
Käesoleva DP koostamise vajadus tuleneb soovist Tulika tn 7, Kaevu tn 62 ja Kiige tn 9
kruntidega külgneval transpordimaa kinnistu osal (haljasalal) arendada e lamuehitust,
kavandades maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamumaa (EE). Maakasutuse juhtotstarbe
muutmine toob kaasa üldplaneeringu (ÜP) põhilahenduse muudatuse, seega on tegemist
ÜP-d muutva DP-ga.
Olemasolevatest ehitistest on kavandataval planeeringualal elamu kinnistul Tulika tn 10
(vastavalt ehitisregistri andmetele ehitisealuse pinnaga 105 m 2 ). Vastavalt Pärnu
Linnavalitsuse planeerimisosakonna kommentaaridele esialgse eskiisi kohta, on
eelistatud rajada planeeringualale ridaelamud või paariselamud, mis on maksimaalselt
kahekorruselised. Eskiis planeeringualast ridaelamute variandiga asub joonisel 2.2.
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Joonis 2.1 Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn
7b kinnistu DP ala paiknemine Pärnu linnas. Aluskaart: Maa-amet 2017

Hu mala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu KSH

7

eelhinnang

Joonis 2.2 Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn
7b kinnistu DP ala eskiis (seisuga august 2017)
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3. VASTAVUS KEHTIVATELE ÕIGUSAKTIDELE
JA STRATEEGILISTELE
PLANEERIMISDOKUMENTIDELE
STRATEEGILISED PLANEERMISDOKUMENDID
Alljärgnevalt tuuakse ülevaade planeeringuga seotud varasematest arengutest ja
asjakohastest planeerimisdokumentidest. Olulisemateks käesoleva DP-ga seonduvateks
strateegilisteks arengudokumentideks on:




3.1.1.

Pärnu linna arengukava aastani 2025 1;
Pärnu linna üldplaneering;
Kehtestatud detailplaneeringud – Pärnu linnas Kaevu tn 44 detailplaneering 2.

PÄRNU LINNA ARENGUKAVA AASTANI 2025
Pärnu linna arengukava aastani 2025 on vastu võetud 15.09.2011 Pärnu Linnavolikogu
määrusega nr 16.
Pärnu linna arengukava visiooni kohaselt on Pärnu atraktiivne elamuskuurort Läänemere
ääres, kõrge elukvaliteediga linn elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks.
Pärnu linna tulevikupildi kujundamisel on keskseteks võtmesõnadeks elamuskuurort ja
kõrgema sissetulekuga töökohad. Nende tarvis töötatakse neljas arengusuunas, millest
esikohale on seatud „Elame Pärnus - Pärnu on atraktiivne elukeskkond, mis tagab elaniku
arvu suurenemise, kõrge sündim use ning positiivse rändesaldo“. Selle arengusuuna
üheks strateegiliseks eesm ärgiks on Pärnu linna kõrge keskkonna kvaliteet ja
funktsionaalne linnaruum, mille saavutamise tegevussuundades on olulisel kohal
linnaruumi kvaliteedi hoidmine ja parandamine ning linnaosade tasakaalustatud
arendamine.
Käesoleva DP-ga kavandatakse üldkasutatava maa ja transpordimaa maakasutuse
juhtotstarbe muutmist väikeelamumaaks, mis toetab elaniku arvu suurenemise ja
positiivse rändesaldo arengusuundi.
DP-ga kavandatavat tegevust võib pidada Pärnu linna arengukavale vastavaks.

1

Pärnu linna arengukava aastani 2025: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4270/9201/2012/Parnu2025a2.pdf

Pärnu linnas kehtestatud detailplaneeringud; http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/areng -japlaneerimine/uldplaneeringud/kehtivad -uldplaneeringud
2
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3.1.2.

PÄRNU LINNA ÜLDPLANEERING
Kehtiva Pärnu linna ÜP 3 maakasutuse kaardi kohaselt jääb planeeringuala üldmaa ja
väikeelamumaa funktsioonidega kavandatud alale. Käesolev DP näeb ette Tulika tn 7,
Kaevu tn 62 ja Kiige tn 9 kruntidega külgneval transpordimaa kinnistu osal (haljasalal)
arendada elamuehitust, kavandades maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamumaa (EE).
Planeeringuala asub elamurajoonis, seega planeeritav arendus sobitub ümbritsevasse
piirkonda hästi. Elamuarenduse arvelt väheneb piirkonnas ühiskondlikult kasutatava
haljasala osakaal. Täna ei ole planeeringualal selget kasutusfunktsiooni. Tegemist on
valdavalt võsastunud alaga, millel puudub kõrge rekreatiivne väärtus.
Planeeringuala on välja toodud Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse kaa rdil (joonis
3.1).
Maakasutuse juhtotstarbe muutmine toob kaasa ÜP põhilahenduse muudatuse,
seega on tegemist ÜP-d muutva DP-ga.

Joonis 3.1 Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse kaardist. 4 Planeeringuala
on tähistatud sinise joonega.

Pärnu Linnavolikogu 18.06.1998 otsusega nr 29 kehtestatud Kaevu tn 44 kinnistu detailplaneer ing
http://www.parnu.ee/planeeringud/main.php
3

Pärnu linna maakasutuse plaan (seisuga august 2017).
http://www.parnu.ee/failid/YP/YP_kehtiv/maakasutusplaanid/maakasutuse_plaan_august_2017.pdf
4
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KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD
Käesoleva kavandatava DP alal kehtib Pärnu Linnavolikogu 18.06.1998 otsusega nr 29
kehtestatud Kaevu tn 44 kinnistu DP, milles on kõne all olev ala markeeritud tänava
koosseisus oleva haljasalana.
Kaevu tn 44 DP kohaselt on planeeritud ala suurus 5,35 ha, mis jaguneb
väikeelamumaaks (3,68 ha), üldmaaks (0,11 ha), liiklusmaaks koos alle ega (1,44 ha),
tootmishoonete maaks (0,0018 ha) ja ärimaaks (0.1206 ha). Kavandatava DP alale jäävad
kehtiva DP kohaselt haljasalana kasutusel olev üldmaa (2725 m 2 ) ja Tulika tn 10 kinnistu
elamumaa (826 m 2 ).

Joonis 3.2 Väljavõte Pärnu linna algatatud ja kehtivate detailplaneeringute
andmebaasist 5.
Käesoleva DP koostamise eesmärk on maakasutuse juhtotstarbeks määrata
väikeelamumaa (EE), kus varem oli selleks üldmaa ja transpordimaa.

TEGEVUSE VASTAVUS ÕIGUSAKTIDELE
Keskkonnamõju hindamise läbiviimise vajalikkuse üle otsustamisel on
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KeHJS).

aluseks

KSH on avalikkuse ja asjaomaste asutuste osalusel strateegilise planeerimisdokumendi
elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju tuvastamiseks, alternatiivsete võimaluste
Pärnu linna algatatud ja kehtivate detailplaneeringute andmebaas:
http://www.parnu.ee/failid/DP/kaardid_arhiiv/2016.08_algatatud_ja_kehtivad_dp.pdf
5
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väljaselgitamiseks ning ebasoodsat mõju leevendavate meetmete leidmiseks korraldatav
hindamine, mille tulemusi võetakse arvesse strateegilise planeerimisdokumendi
koostamisel ja mille kohta koostatakse nõuetekohane aruanne. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise eesmärk on:
1) arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel
ning kehtestamisel;
2) tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse;
3) edendada säästvat arengut.
KSH kohustuslikkus on sätestatud KeHJS-i § 33 lg 1. Kavandatav tegevus ei kuulu
KeHJS-i § 33 lõike 1 kohaselt KSH kohustusega tegevuste hulka, kuid sama paragra hvi
lõike 2 kohaselt tuleb KSH algatamise vajalikkust kaaluda ja a nda selle kohta eelhinnang
iga tegevuse korral, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju.
Vastavalt KeHJS § 33 lg 3 tuleb KS H algatamise vajalikkuse üle otsustamisel lähtuda:
1)
2)
3)

strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust ja sisust;
strateegilise
planeerimisdokumendi
elluviimisega
keskkonnamõjust ja eeldatavalt mõjutatavast alast;
asjaomaste asutuste seisukohast

kaasnevast

§ 33 lg 3 p 1 nimetatud asjaolude hindamisel tuleb vastavalt § 33 lg 4 lähtuda järgmistest
kriteeriumitest:
1)

2)
3)
4)
5)

missugusel
määral
loob
strateegiline
planeerimisdokument
aluse
kavandatavatele tegevustele, lähtudes nende asukohast, iseloomust ja
elluviimise tingimustest või eraldatavatest vahenditest;
missugusel määral mõjutab strateegiline planeerimisdokument teisi
strateegilisi planeerimisdokumente, arvestades nende kehtestamise tasandit;
strateegilise
planeerimisdokumendi
asjakohasus
ja
olulisus
keskkonnakaalutluste integreerimisel teistesse valdkondadesse;
strateegilise
planeerimisdokumendi
elluviimisega
seotud
keskkonnaprobleemid;
strateegilise
planeerimisdokumendi,
sealhulgas
jäätmekäitluse
või
veekaitsega
seotud
planeerimisdokumendi
tähtsus
Eu roopa
Liidu
keskkonnaalaste õigusaktide nõuete ülevõtmisel.

Vastavalt § 33 lg 5 tuleb strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva
keskkonnamõju ja eeldatava mõjuala hindamisel lähtuda järgmistest kriteeriumidest:
1)
2)
3)
4)

mõju võimalikkus, kestus, sagedus ja pöörduvus, sealhulgas kumulatiivne ja
piiriülene mõju;
oht inimese tervisele või keskkonnale, sealhulgas õnnetuste esinemise
võimalikkus;
mõju suurus ja ruumiline ulatus, sealhulgas geograafiline ala ja eeldatavalt
mõjutatav elanikkond;
eeldatavalt mõjutatava ala väärtus ja tundlikkus, sealhulgas looduslikud
iseärasused, kultuuripärand ja intensiivne maakasutus;
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5)
6)

mõju kaitstavatele loodusobjektidele;
eeldatav mõju Natura 2000 võrgustiku alale.

Keskkonnamõju eelhinnangu raames tuleb tavapäraselt koost ada hinnang, mis annab
vastused KeHJS § 33 lg 4 ja lg 5 toodud kriteeriumitele.
Tulenevalt eelnevast on käesolev KSH eelhinnang otsustajale abiks kaalutlusotsuse
tegemisel KSH algatamise või mitte algatamise osas.
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4. MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS JA
KAVANDATAVA TEGEVUSEGA KAASNEVA
OLULISE KESKKONNAMÕJU
VÄLJASELGITAMINE
MAAKASUTUS
4.1.1.

OLEMASOLEV OLUKORD
Planeeringuala asub Pärnu linnas Rääma linnaosas. Planeeritavast alast moodustavad
põhilise osa haljastatud üldmaa ja transpordimaa ning väiksema osa moodustab
elamumaa (Tulika tn 10 kinnistu). Kirdes 200 m kaugusel asuvast Ehitajate teest teisele
poole, linna äärealale, jääb vastavalt Pärnu linna ÜP-le suur tööstuspiirkond, mis soosib
tööstuse viimist linna piiri äärde, eemale ke sklinnast.
Lähim tegutsev ettevõte on Henkel Balti Operations OÜ, mille rajatised jäävad
planeeringualast ca 550 m kaugusele kirdesse. Planeeritavast alast ca 220 m kaugusele
jääb Henkel Balti Operations OÜ ümbritseva 344 m raadiusega B-kategooria ohtliku
ettevõtte ohuala piir. B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte määratletakse vastavalt
KemS-i § 11 lõike 2 punkti 4 alusel kehtestatud määrusele paragrahvis 6 6.

4.1.2.

EELDATAV MÕJU
Planeeringuala on ümbritsetud elamurajooniga, seega planeeritav väikeelamumaa ei
rikuks piirkonna terviklikkust. Hetkel on planeeringuala suurem osa haljastatud
üldkasutatav maa. Ala on osaliselt hooldatud, kuid valdav osa planeeringualast on täna
võsastunud, ega oma linnas suurt rekr eatiivset ega haljastuslikku väärtust. Maakasutuse
juhtotstarbe muutusega kaasneb kasutusharjumuste muutumine ja väikeelamute
rajamisega väheneb haljastuse osakaal, kuid DP koostamise algatamise otsuse kohaselt
valitakse planeeringuprotsessis sobivaim arhitektuurne ja haljastuslahendus, mis
väärtustab ümbritsevat linnaruumi. Planeeringuala läheduses asuvad muudetavast
haljakust kohe põhjas Kuldne Kodu ja Kiige tänava vahele jääv suur siseõu ja
kõrghaljastatud pargiala koos kunagise tiigiga (käesoleval ajal kinnikasvanud) ning ~70
m kaugusel 1,3 ha suurune haljastatud puhkeala Rohelise ja Tulika tänava vahelisel alal 7.
Kavandatava tegevusega muutuvad ala kasutusharjumused ning elamute ehitamise
tõttu haljastatud üldkasutataval maal muutub maastik, kuid kuna tegemist on

Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja
ohtliku ettevõtte määratlemise kord, § 6. B -kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte määratlemine
https://www.riigiteataja.ee/akt/12942847#para6 .
6

7Pärnu

linna üldplaneeringu Joonis 7: Rohestruktuur ja puhkealad M 1:25 000
http://www.parnu.ee/failid/YP/YP2025/joonised/7_rohestruktuur_ja_puhkealad_13_03.pdf .
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elamurajooniga, siis ei ole koostataval DP-l üldiselt piirkonna maastikuilmele ega
maakasutusele ette näha olulist muutust ega olulist ebasoodsat keskkonnamõju.

KULTUURIVÄÄRTUSED
4.2.1.

OLEMASOLEV OLUKORD
Pärnu linna alal asuvad mitmed kultuurimälestised. Ükski kultuurimälestiste riiklikku
registrisse kantud objekt ei jää vahetult kavan datava tegevuse alale. Lähim
kultuurimälestis on Pärnu asulakoht, mis on registreeritud kinnismälestisena ja mille piir
jääb planeeringualast ca 550 m lõunasse.
Kiige tn 7b kinnistu jääb Kuldse Kodu miljööalale 8, millest tulenevalt tuleb rakendada
Pärnu linna poolt tehtud soovitusi uute hoonete rajamise kohta miljööalal 9. Soovitused on
kirjeldatud leevendavate meetmete peatükis 4.9.

4.2.2.

EELDATAV MÕJU
Käesoleva DP koostamise ülesandeks vastavalt planeeringu algatamise otsusele on
selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata maakasutuse
juhtotstarve, arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning parkimis- ja
haljastuslahendus. Vastavalt DP koostamise algatamise otsusele peab p laneeritava ala
hoonestuse arhitektuurne lahendus sobituma keskkonda, seega miljööväärtuslikku
keskkonda, ja väärtustama ümbritsevat linnaruumi, parkimine tuleb lahendada kehtiva
standardi kohaselt omal krundil, DP-ga kavandatud tegevused ei tohi põhjustada
häiringuid ümbritsevas linnaruumis. Vastavalt kehtivale ÜP nõuetele on väikeehitise
ehitamiseks miljööväärtusega alal ehitusprojekti koostamine kohustuslik .
Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist ebasoodsat keskkonnamõju piirkonna
kultuuriväärtustele
eeldusel,
et
rakendatakse
peatükis
4.9
kirjeldatud
leevendatavaid meetmeid.

Koostamisel oleva Pärnu linna üldplaneeringu Joonis 2: Miljööväärtuslikud alad M 1:25 000
http://www.parnu.ee/failid/YP/YP2025/joonised/2_miljoovaatruslikud_alad_19_03.pdf .
8

Koostamisel oleva Pärnu linna üldplaneeringut täiendav seletuskiri, 2014
http://www.parnu.ee/failid/YP/YP2025/Seletuskiri_2_05.pdf
9
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GEOLOOGIA JA HÜDROGEOLOOGIA, PINNAS, PINNAJA PÕHJAVESI
4.3.1.
4.3.1.1.

OLEMASOLEV OLUKORD
GEOLOOGIA JA HÜDROGEOLOOGIA, PINNAS
Planeeringuala asub Pärnu linnas Rääma linnaosas. Järgnev geoloogia ja
hüdrogeoloogia ülevaade toetub koostamisel oleva Pärnu linna ÜP ehitus- ja
hüdrogeoloogiliste tingimuste osale 10 ja Keskkonnaregistri avaliku teenuse puurkaevude
andmebaasile 11 . Pärnu maakonna aluspõhja settekivimite kompleksi moodustavad
Devoni, Siluri, Ordoviitsiumi ja Kambriumi kivimid. Maapinnale lähima aluspõhjaliste
settekivimite kompleks – Kesk-Devoni Pärnu lade koosneb põhiliselt savikate
vahekihtidega liivakividest, mis alumises osas on nõrgalt ja keskmiselt tsementeerunud,
ülemises osas aga tugevalt. Pärnu lademe avamus paikneb kitsa vööndina piki Pärnu
jõge, lademe paksus on väga muutlik – mõnest meetrist 20 meetrini.
Pärnu linn asub Pärnu viirsavibasseinil, mis hõlmab Pärnu lahte ja 6-12 km laiust
rannavööndit lahe põhjaosas. Pärnu linna maa-alal aluspõhi ei paljandu. Linna alal on
aluspõhi kaetud ca 15-45 m paksuse pinnakatte kihiga. Kvaternaari pudedate s etete
paksus planeeringuala piirkonnas on ca 26-27 m ning pinnakatte ülemises osas ( ca 6 m
paksuse kihina) levivad liivad, mille all lasub ca 9 m paksune viirsavide kiht.
Planeeringuala piirkonnas on maapinnale lähimaks aluspõhjaliseks lademeks Siluri
Jaagurahu lademe setetega ja lõunaosas Devoni Aruküla lademega, mis koosneb
valdavalt lõhelisest dolomiidist ja selle alumises osas lõhelisest lubjakivist .
Planeeringuala piirkonna keskmine geoloogiline lõige on detailset kirjeldatud tabelis 4.1.
Tabel 4.1. Keskmine geoloogiline lõige Pärnu linna keskosa rajoonis, kus asub
käesolev planeeringuala
Sügavus

Kivimi litoloogiline kirjeldus

0.00-3.00 m

Peeneteraline liiv

3.00-18.00 m

Savi plastne

18.00-24.50 m

Kruus munakattega

24.50-40.00 m

Dolomiit

10

Prof Mait Mets, OÜ Geoengineering, 2012. Pärnu linna üldplaneeringu ehitus - ja hüdrogeoloogiliste tingimuste osa.
http://www.parnu.ee/failid/YP/YP2025/YP2025_3_1_4_geoloogia_aruanne_Geoengineering_2012.pdf .
Keskkonnaregistri avalik teenus. Puurkaevud.
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?list=POH_P&mount=view#HTTPXYGRjF3XXcufATWi3awS4MhWp98t9J
11
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PINNA- JA PÕHJAVESI
Pärnu linna piires esineb Kvaternaari setetes kaks pinnaseveehorisonti. Esimene
mereliivades lasuv surveta ja teine viirsavi lamamis lasuv surveline veehorisont.
Pinnasevesi asub planeeringuala piirkonnas 0-1 m sügavusel maapinnast sõltuvalt
sademetest ja aastaajast.
Pärnu linna alal levib joogiveehaarde seisukohast kaks olulist aluspõhjalist veekompleksi:
Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) põhjaveekompleks ja Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Ca)
põhjaveekompleks. Need kompleksid on arvel ka veekogumitena, vastavalt S-O Pärnu
põhjaveekompleks
ja
O-Ca
põhjaveekompleks
Lääne-Eesti
vesikonnas.
Põhjaveekomplekside alusel toimub regulaarne riiklikku põhjavee kvaliteedi ja kvantiteedi
seire. Mõlema põhjaveekogumi seisund on Lääne -Eesti veemajanduskava kohaselt hea.
Looduslikke pinnaveekogusid planeeringualal läheduses ei ole, inimtekkelised tiigid
asuvad planeeringualast põhjas Kuldse Kodu pargialal . Merest jääb planeeringuala
ligikaudu ca 3 km kaugusele, Pärnu jõest ca 1,2 km kaugusele.
Planeeringuala jääb terves ulatuses Pärnu reoveekogumisalale (RKA0670295) ja kogu
alal
tekkiv
reovesi
juhitakse
vastava(te)
lepingu(te)
alusel
P ärnu
linna
ühiskanalisatsiooni. Krundini jõuavad välja ehitatud reoveekanalisatsioon ja
sademeveekanalisatsioon. Veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside liitumispunktide täpne
paigutus selgitatakse välja edasise planeerimise käigus ja tagatakse ühisveevarustuse ja
-reoveekanalisatsiooniga liitumine. Kõv akattega aladelt ja katustelt
kogutavad
sademeveed
juhitakse
kinnistutelt
lokaalse
sademevee torustikuga
ühiskanalisatsioonivõrku.
Planeeringualal ega selle naaberkinnistutel puurkaeve ei asu.

4.3.2.

ÜLEUJUTUSEOHT
Pärnu linn on 2014. aastal Keskkonnaministeerium i poolt avaldatud aruandes
„Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid“ määratud ja
keskkonnaministri 17. jaanuaril 2012. a käskkirjaga nr 75 „Üleujutusohuga seotud riskide
esialgse hinnangu kinnitamine“ loetud kahekümne olulise üleujutusohuga piirkonna hulka
Eestis. Olulisemad üleujutusohuga alad jäävad vahetu lt Pärnu lahe äärsetele aladele ja
on Maa-ameti üleujutusalade kaardirakenduse abil välja toodud joonisel 4.4.
Kuigi Pärnu jõgi on Pärnu kesklinnas suure üleujutusohuga veekogu, siis DP alal on
maapind kõige madalamas punktis hetkeseisuga ca 6,5 m absoluutsel kõrgusel ja Pärnu
jõe veetaseme tõusust tingitud üleujutused planeeringuala ei ohusta.
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Joonis 4.2 Üleujutusohu kaart. Aluskaart: Maa-amet 2017

4.3.3.

EELDATAV MÕJU
Kavandatava tegevusega kaasneb ehitusaegselt pinnase eemaldamine planeeritavate
hoonete asukohtadest, mis hõlmab looduslikku ja tehislikku pinnakatet. Juhul kui
ehitustegevuse ning pinnasetööde käigus avastatakse võimalikud jääkreostuskolded,
tuleb need likvideerida vastavalt kehtivatele nõuetele.
Seoses planeeringuala asumisega lokaalse vajumise piirkonnas on olemas teoreetiline
oht, et elamute rajamisega võib kaasneda maapinna vajumine, kuid arvestades
planeeringuala piirkonna pinnakatte geoloogilist oluk orda (ülemises osas ca 5-6 m liiva)
ja asjaolu, et planeeritavad hooned on maksimaalselt 2 -korruselised, ei ole maapinna
vajumine tõenäoline. Maapinna vajumise võimalikkuse vältimiseks on võimalik rakendada
leevendavaid meetmeid (kirjeldatud peatükis 4.9).
Planeeringuala asub suhteliselt kaitstud põhjaveega alal ja pinnaveekogud jäävad
planeeringualast kaugele. Kavandatav tegevus põhjavee seisundit ei ohusta.
Alal
tekkiv reovesi
juhitakse
vastava(te)
lepingu(te)
alusel
Pärnu
ühiskanalisatsiooni. Seetõttu ei teki ohtu pinnase- ega põhjavee reostumiseks.

linna

Pinnaseveehorisont Pärnu linna maapinna ja hoonete käitumist ei mõjuta.
Kuna
alal
puudub
valdavalt
inimtegevusest
puutumata
pinnas
ning
ehitustegevusest mõjutatud alad tasandatakse ning osaliselt haljastatakse, siis
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olulist pikaajalist ebasoodsat mõju kavandatava tegevusega pinna- ja põhjaveele ei
kaasne. Maastikupilt muutub, kuid planeeritud elamute rajamine sobitub ümbritseva
elamurajooni keskkonda. Soovitused võimalike maapinna vajumise riskide
vähendamiseks on välja toodud leevendavate meetmete peatükis 4.9.

TAIMKATE
4.4.1.

OLEMASOLEV OLUKORD
Planeeringuala üldmaa ja transpordimaa osad on kasutusel haljasalana. Maa-ameti
geoportaali maakatte kõrgusmudeli andmeil on ala suures osas kaetud
madalhaljastusega, kuid üksikute puude-põõsaste kõrgus on 2-13 m. Ala põhja- ja
keskosas domineerivad puudest remmelgad, leidub ka õunapuid. Lõunaosas kasvavad
noored tammed ja pihlakad. Siiski puudub planeeringualal täna oluline rekreatiivne
väärtus. Alal olev taimkate ei ole ökoloogilises mõttes väärtuslik, kuid siiski on ala
elupaigaks väiksematele loomaliikidele. Looduslikud, inimtegevusest oluliselt mõjutamata
kooslused planeeringuala ümbruses puuduvad. Haljasala ei kuulu ka rohekoridoride
võrgustikku 12.

4.4.2.

EELDATAV MÕJU
Planeeritava ehitustegevuse käigus eemaldatakse osaliselt olemasolev kõrghaljastus
piirkondadest, kus see jääb hoonestusele ette. Samas kavandatavad elamukrundid
haljastatakse ja ala korrastatakse.
Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist ebasoodsat keskkonnamõju piirkonna
taimestikule, kuna ehitustegevusele ei jää ette kõrge väärtusega puid, seega olulist
kahju taimestikule ei avaldata. Planeeringu elluviimisel ala korrastatakse ja
piirkonna väärtus on linna kontekstis suurem, kui tänasel jäätmaal.

KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID, SH NATURA 2000
ALAD
4.5.1.

OLEMASOLEV OLUKORD
Andmebaasi EELIS andmetel ei ole kavandataval planeeringualal kaitstavate taimeliikide
leiukohtasid ega loomaliikide elupaikasid.

Koostamisel oleva Pärnu linna üldplaneeringu Joonis 7: Rohestruktuur ja puhkealad M 1:25 000:
http://www.parnu.ee/failid/YP/YP2025/joonised/7_rohestruktuur_ja_puhkealad_13_03.pdf .
12
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Planeeringualale lähim kaitstav loodusobjekt on LK II kaitsekategooria loomaliigi
põhjanahkhiire (Eptesicus nilssonii) elupaik, mis jääb planeeringuala piirist ca 450 m
kaugusele. Lähim kaitstav ala on Pärnu jõe hoiuala (Pärnu) (KLO2000293), mis kuulub
ühtlasi Natura 2000 võrgustiku nimekirja ja jääb planeeringualast ca 1,2 km kaugusele
lõunasse.
Pärnu jõe loodusalal kaitstakse EL nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud
elupaigatüüpe – jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450) ja puisniidud (6530*) ning II lisas
nimetatud liikide – hingu (Cobitis taenia), võldase (Cottus gobio), jõesilmu (Lampetra
fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaiku 13.

4.5.2.

EELDATAV MÕJU
Käesoleva DP koostamise algatamine ei ohusta Pärnu jõe hoiuala kaitse-eesmärkide
saavutamist ega selle kaitse-eesmärgiks olevate objektide head seisundit.
Väikeelamute rajamise ja haljastamisega planeeringualal kaasnev mõjuala ei ulatu
Natura 2000 alani ning seega ei ohusta Natura alasid ega nende kaitse-eesmärkide
saavutamist.
Põhjanahkhiire elupaigad jäävad planeeringualast piisavalt kaugele ja kavandatav
tegevus ei ohusta nahkhiire elupaikade kvaliteeti ega liigi soodsat seisundit.
Kavandataval tegevusel ei ole ebasoodsat mõju kaitstavatele loodusobjektidele ega
Natura 2000 aladele.

MÜRA, ÕHK, VIBRATSIOON
4.6.1.
4.6.1.1.

OLEMASOLEV OLUKORD
MÜRA
Planeeritav ala (väikeelamumaa) ning planeeritavad
müratundlikud sarnaselt ümbritsevale elamurajoonile.

hooned

( väikeelamud)

on

Keskkonnamüra normatiivsed väärtused on kehtestatud keskkonnaministri 16. detsembril
2016 vastu võetud määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja
asulate planeerimisel ja ehitusprojektide koostamisel.

Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava 2015 -2024
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/kaitse_planeerimine/parnujoe_la_kkk_2015 -2024_1.pdf.
13
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Vastavalt eespool nimetatud määrusele jaotatakse hoonestatud või hoonestamata alad
ÜP 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.

Müra seisukohast on oluline eelkõige liiklusmüra mõju planeeritud elamutele. Lähim
tiheda liiklusega tänav on Ehitajate tee, mille liikluskoormus Maanteeameti 2014. a
liiklusloenduse põhjal oli 9690 sõidukit ööpäevas, sealjuures 18% moodustas raskeliiklus.
Piirkonna kiiruspiirang on 50 km/h. Perspektiivne liiklussagedus on tõenäoliselt kuni 1,5
korda kõrgem ehk maksimaalselt 15 000 sõidukit ööpäevas ( ca 1500 sõidukit tunnis).
Planeeritav ala ja sellele planeeritavad väikeelamud jäävad 200 m kaugusele Ehitajate
teest, mis on elamuhoonete rajamiseks piisav vahemaa ka ilma täiendavaid
mürakaitsemeetmeid rakendamata. Käesolevalt on Ehitajate tee vaadeldavas lõigus
müratõkkeseintega varustatud. Vahetult planeeringualaga piirnevatel Tulika, Kaev u ja
Kiige tänavatel jääb liikluskoormus madalale ja seal ei ole oodata norme ületava
mürataseme ilmnemist.

4.6.1.2.

VÄLISÕHU KVALITEET
Pärnu linnas on peamiseks õhusaaste allikaks liiklus ja olmekütmine 14 . Liiklussaaste
keskkonnamõju ning eelkõige tervisele avalda tava mõju olulisuse hindamise aluseks on
mõjutatava välisõhu vastavus kvaliteedinormidele (väljendatuna saasteaine lubatava
kogusena välisõhu ruumalaühikus). Eestis on õhukvaliteedi piirväärtused kehtestatud
keskkonnaministri 27.detsembri 2016. aasta määru sega nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja
sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“ , mis on
kehtestatud 15.juunil 2016 jõustunud atmosfääriõhu kaitse seaduse kohaselt .
Piirväärtustest madalamad saasteainete kontsentratsiooni d ei ohusta inimese tervist
olulisel määral.
Eesti Keskkonnauuringute Keskusel Pärnus õhuseirejaama
piirväärtustele vastamise hindamiseks ei ole, kuid Eesti välisõhu kvaliteedi
kaardirakendusest leiab Pärnu hajumismudeli kaardilt hetkeandmeid NO 2 , PM 10 , CO ja
SO 2 kohta õhus 15.

4.6.1.3.

VIBRATSIOON
Inimeste tervisekahjustuste ja ebameeldivate aistingute vältimiseks on sotsiaalministri
17. mai 2002. a määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega
hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ ke htestatud üldvibratsiooni piirväärtused
Orru, H. 2008. Välisõhu kvaliteedi mõju inimeste tervisele Tartu,
https://www.envir.ee/sites/default/file s/ohusaaste_tervisemoju_hinnang_tkjnp.pdf .
14

15

Eesti välisõhu kvaliteet. http://www.ohuseire.ee/modelling .

Kohtla -Järve,

Narva

ja

Pärnu

linnas.
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elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid.
Üldvibratsiooni tunnussuurus on summaarne korrigeeritud vibrokiirendus (αv) või selle
logaritmiline tase (Lαv) detsibellides. Maksimaalsed luba tud vibrokiirenduse tasemete
Lav piirväärtused päevasel (7.00-23.00) ja öisel (23.00-7.00) ajal on vastavalt 82 ja 79
dB.

4.6.2.
4.6.2.1.

EELDATAV MÕJU
MÜRA
Peamine planeeringualast väljapoole ulatuda võiv mõju on seotud ehitustegevusega, mis
on ajutine. Müra allikaks on hoonete ja teelõikude ehitusel kasutatavad seadmed.
Planeeritavate hoonete rajamisega on tõenäoline liikluskoormuse suurenemine, mis
suurendab piirkonna liiklusmüra.
Ehitusmüra näol on tegu lühiajalise mõjuga, mis tekitab keskkonnale täiendavat,
kuid mööduvat koormust. Vältimaks ehitusaegset olulist häiringut tuleb rakendada
leevendavaid meetmeid, kirjeldatud peatükis 4.9.

4.6.2.2.

VÄLISÕHU KVALITEET
Ehitustegevus võib põhjustada õhukvaliteedi ajutist halvenemist peamiselt tolmu
tekkimise tõttu. Kavandatavate ehitustööde käigus võib õhusaastet põhjustada
ehitusmaterjalide laadimine ja ladustamine ning kaevetööde läbiviimine planeeringualal.
Sisepõlemismootoriga laadimisseadmete ja veoautode liikumisega paiskuvad õhku
heitgaasid ja tolm.
Ehitustegevuse õhusaaste näol on tegu lühiajalise mõjuga, mis tekitab keskkonnale
täiendavat, kuid mööduvat koormust. On ebatõenäoline, et ehitustegevus tekitab olulisi
püsivaid õhukaitsealaseid probleeme. Olulise ehitusaegse häiringu vältimiseks on
soovitatav rakendada peatükis 4.9 esitatud leevendavaid meetmeid.
Tegevus ei põhjusta olulisi muutusi liikluskorralduses ega too kaasa välisõhu
kvaliteedi halvenemist. Ehitusaegsed mõjud tuleb minimeerida korrektsete
töömeetodite ja tehnika valikuga.

4.6.2.3.

VIBRATSIOON
Vibratsioon võib kaasneda kavandatava tegevuse elluviimisel ehitustegevuse käigus,
kuid tegemist on ajutiste häiringutega, mis ei ületa vibratsiooni piirväärtusi.
Kavandatava tegevusega ei kaasne piirnorme ületavat vibratsiooni. Ehitusaegse
vibratsiooni liigset mõju ümbritsevatele elamutele tuleb vältida õigete töömeetodite
ja tööaja valikuga.
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SOTSIAALMAJANDUSLIK OLUKORD
4.7.1.

OLEMASOLEV OLUKORD
Sotsiaalmajanduslike mõjude all peetakse KeHJSe kohaselt silmas soodsat või
ebasoodsat mõju inimese tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale.
Arendustegevus võib muuta piirkonna liikluskorraldust ja põhjustada liiklustiheduse
kasvu, muuta inimeste väljakujunenud harjumuste (sh kasutatavate radade, rohealade
kasutamise) mustrit ja teatud juhtudel mõjutada kinnisvara hindasid turul. Mõju inimese
tervisele võib avalduda eelkõige läbi muutuste vee - ja õhukvaliteedis ning
mürahäiringute.
Pärnu linn asub Eesti edelaosas, Läänemere kaldal Pärnu lahe ääres. Linna läbib Eesti
üks suuremaid jõgesid - Pärnu jõgi.
Pärnu jõe suudmes asub regionaalse tähtsusega Pärnu sadam. Linna piiril asub
lennuväli. Pärnu linna üldpindala 32,2 km², millest suurima osatähtsusega maakasutus
on elamumaa (19,9%).
Pärnut tuntakse kuurortlinnana, kuid 21. s ajandil on Pärnu visioon areneda Läänemere äärseks elamuskuurordiks. Pärnus on mitmekesine kultuurielu ja Pärnu on seotud
mitmete ajalooliselt tähtsate sündmustega. Pärnus on suurepärased võimalused veega
seotud tegevusteks tänu mere lähedusele ja linna läbivale Pärnu jõele. Maailma
Terviseorganisatsiooni Euroopa tervislike linnade võrgustiku osalisena panustab Pärnu
tervislike eluviiside arendamisse 16.
Statistikaameti andmeil elas 2016. a. alguses Pärnus 39 828 elanikku 17. Aastate 20132016 lõikes on väljaränne kasvanud, kuid rändesaldo on muutunud positiivsemaks 18.

4.7.2.

EELDATAV MÕJU
Alale ei planeerita tegevust, mis võiks seada ohtu inimese tervise või vara.
Planeeringuala näol on tegemist valdavalt poolloodusliku kooslusega, millel ei ole linna
elanikele olulist rekreatiivset väärtust, planeeringuala hoonestamata krundid ei ole täna
eesmärgipäraselt kasutusel ja seega ei ole alal linnalises keskkonnas selget väärtust.
DP realiseerumisel avaldub Pärnu linna arengule sotsiaalmajanduslikus võtmes pigem
positiivne mõju, kuna elukohtade loomine soodustab linna arengukava poolt soositud
sisserännet. Lähtuvalt Statistikaameti andmetest on sisseränne viimaste aastatega
kasvanud, seega kavandatavad elamud aitavad kaasa elamispindade võimaldamisele.

16

Statistikaamet, 2017. Pärnu linn. http://www.stat.ee/ppe-parnu-linn

17

Statistikaameti omavalitsusüksuste võrdlus – rahvaarvu muutus, 2017. http://www.stat.ee/ppe-46953.

18

Statisikaamet. Pärnu linn - valik andmeid, 2017. http://www.stat.ee/ppe-51203.
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DP realiseerumisel avaldub Pärnu linna arengule sotsiaalmajanduslikus võt mes
pigem positiivne mõju, kuna elukohtade loomine soodustab linna arengukava poolt
soositud sisserännet.

KUMULATIIVSED MÕJUD
Kumulatiivse mõjuna mõistetakse inimtegevuse eri valdkonda de mõjude kuhjumist
(liitumine või kombineerumine), mis võib hakata keskkonda oluliselt mõjutama. Kuigi
eraldi võttes võivad üksikud mõjud olla ebaolulised, võivad need aja jooksul ühest või
mitmest allikast liituda ja põhjustada loodusressursside seisundi halvenemist.
Tavaliselt eristatakse keskkonnamõju hindamisel otseseid ja kaudseid mõjusid,
kumulatiivsuse hindamisel arvestatakse mõlemaid. Seega võib kavandatava tegevuse
kumulatiivse mõjuna käsitleda kogumõju, mida kavandatav tegevus koos teiste piirkon da
mõjutatavate tegevustega, sõltumatult tegevuse kuuluvusest (riiklik, kohalik omavalitsus,
erasektor) avaldab ressursile, ökosüsteemile ja kogukonnale.
DP-ga kavandatakse planeeringuala maakasutuse juhtotstarbe muutmist transpordi- ja
üldmaast väikeelamumaaks ning seejärel väikeelamute rajamist . Kumulatiivse mõju
aspekt võib antud DP puhul avalduda läbi järgmiste mõjude:
1. Mõju õhusaaste- ja müraolukorras,
arendusobjektidega piirkonnas.



kus

mõju

avaldub

koosmõjus

teiste

Ehitusmüra paratamatult kumuleerub sellel ajal piirkonna teiste püsimõjudega
(olemasolevate hoonete müra ja liiklus).
Võimalike piirnorme ületavate mõjude ilmnemisel tuleb teostada õhu- ja
müramodelleerimine ning vajadusel mõõtmised.

2. Põhjavee kvaliteet


Kaevetööde käigus võib välja tulla jääkreostuskoldeid alal, mille avamine peab
toimuma ettevaatlikult, et vältida põhjavee liikumisintensiivsuse kasvust või
lokaalsete veepidemete läbistamisest tingitud jääkreostuse levimist.

Kumulatiivsete mõjude võimalikul ilmnemisel tuleb vajadusel pr ojekteerimise faasis ja/või
konkreetse tootmise/tööstuse tegevusloa väljastamisel teostada vastavad eriuuringud või
kaaluda taaskord keskkonnamõju hindamise algatamise vajadust.

LEEVENDAVAD MEETMED
Järgnevalt on loetletud leevendavad meetmed, millega tuleb Humala, Kaevu, Tihniku,
Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu edasisel
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planeerimisel/projekteerimisel ja ehitustegevusel arvestada, eesmärgiga minimeerida
tegevusest tulenevat olulist ebasoodsat keskkonnamõju.

4.9.1.

MÜRA, VÄLISÕHU KVALITEET VIBRATSIOON
Ehitusaegse mürahäiringu vältimiseks tuleb vältida öiseid ehitustöid (v.a.
hoonesisesed ehitustööd, mis ei põhjusta müraemissiooni välisterritooriumile).
Tolmuemissioonide vähendamiseks ehitustöödel tuleb vähendada materjalide
langemiskõrgust, katta ehitusmaterjalid veol ja ladustamisel, vajadusel niisutada
lenduvat materjali, perioodiliselt puhastada ehitusplatsi teid ja seadmeid ning
vältida ehitusmaterjalide laadimist tugeva tuulega.
Ehitustegevuse käigus tuleb vältida vibratsiooni teket , mis ületaks piirnorme. Kuna
planeeringuala on elamurajoonis, osa sellest kuulub Kuldse Kodu miljööalasse ning
piirkonnas on lokaalse vajumise oht, siis tuleb ehitusel erilist tähelepanu pöörata
vibratsiooni
ning
vajumiste
vältimisele.
Ehitus projektiga
tuleb
valida
ehituskonstruktsioon ja -viis, mis tagaks vibrokiirenduse väärtused, mis ei põhjusta
ohtu ümbritsevatele hoonetele.

4.9.2.

KULTUURIVÄÄRTUSED
Vastavalt koostamisel olevale Pärnu linna ÜP-d täiendavale seletuskirjale aastast 2014 19
on uute hoonete kavandamisel miljööväärtuslikele aladele kõige olulisemad kriteeriumid
hoone maht, katuse kuju, hoonete arv ning paiknemine krundil. Eeskujuna tuleb järgida
piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi j a mahte, mitte lähtuda kavandatavas
kvartalis/tänavas paiknevast kõige suurema ehitusmahuga ja kõrgusega hoonest. Ühele
suurele hoonele eelistada kahte väikest, nt tänavaäärne peahoone ja hoovimaja. Uue
hoone kõrguse planeerimisel tuleb aluseks võtta lähipiirkonna miljööd kujundavate
hoonete keskmine kõrgus, mitte maksimaalne lubatav kõrgus.

4.9.3.

MAAPINNA VAJUMINE
Planeeringuala asub lokaalse vajumise piirkonnas. Pärnu linna ÜP ehitus- ja
hüdrogeoloogiliste tingimuste osa näitab, et k ahe- ja kolmekorruselised hooned vajuvad
20 aasta jooksul 10-15 cm. Sellest tulenevalt on soovitatav kahe- ja kolmekorruselised
hooned rajada madalvundamendile, kui vundamendi talla ja viirsavi kihi vahele jääb
vähemalt 1,5-2 m paksune liivakiht. Hoonete süvendid (kui nende sügavus maapinnast
on üle 2 m) on vaja toestada, et vältida süvendite seinte ja kõrvalasuvate hoone ohtlikke
paigutusi. Kui projekti koostamisel hoone eeldatavad vajumid on üle 10 cm, on projektis
soovitav ette näha hoone vajumisvaatlused. Reeperite asukohad näha ette projektis.
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5. KOKKUVÕTE
Kavandatav Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tul ika tn 10 ja Kiige
tn 7b kinnistu on osa Pärnu Linnavolikogu 18.06.1998 otsusega nr 29 kehtestatud Kaevu
tn 44 kinnistu DP-st, milles kõne all olev ala on markeeritud tänava koosseisus oleva
haljasalana.
Käesoleva planeeringu koostamise eesmärk on üldmaa ja transpordimaa kinnistu osal
(haljasalal)
arendada
elamuehitust,
kavandades
maakasutuse
juhtotstarbeks
väikeelamumaa (EE). Maakasutuse juhtotstarbe muutmine toob kaasa ÜP põhilahenduse
muudatuse. Tegemist on ÜP-d muutva DP-ga.
Hetkel on planeeringuala suurem osa haljastatud üldkasutatav maa. Planeeringuala on
ümbritsetud elamurajooniga, seega planeeritav väikeelamumaa ei rikuks piirkonna
terviklikkust, vaid vastupidi täiendaks seda.
Hindamise tulemusel leiti, et elamute rajamine Pärnu linna soodustab linna positiivset
rändesaldot ja elanike arvu kasvu, mida näeb ette Pärnu linna arengukava.
Käesoleva DP algatamine ei ohusta Pärnu jõe hoiuala kaitse -eesmärkide saavutamist ega
selle kaitse-eesmärgiks olevate objektide head seisundit. Väikeelamute rajamise j a
haljastamisega planeeringualal kaasnev mõjuala ei ulatu Pärnu jõe Natura 2000 alani
ning seega ei ohusta ka Natura alade kaitse -eesmärkide saavutamist.
Leevendavate meetmete rakendamisega ennetatakse olulist ebasoodsat mõju müra, õhu ,
vibratsiooni olukorrale.
Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b
kinnistu DP keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus jõuti järeldusele,
et käesolevas töös kirjeldatud leevendavate meetmete rakendamisel ei avaldu
planeeringu elluviimisel KeHJS-i mõistes olulist ebasoodsat keskkonnamõju.
Vastavalt KeHJS-ile, peetakse keskkonnamõju oluliseks, kui see võib eeldatavalt
ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid
muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Seega
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine DP-le ei ole vajalik. Käesoleva
planeeringulahendusega ei kavandata samuti tegevusi, mis avaldaks olulist
keskkonnamõju võrreldes alal kehtestatud DP-ga.

26

Hu mala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu KSH eelhinnang

6. KASUTATUD KIRJANDUS
Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Eesti välisõhu kvaliteet.
http://www.ohuseire.ee/modelling .
Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse
ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord, § 6. B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte määratlemine
https://www.riigiteataja.ee/akt/12942847#para6 .
Keskkonnaministeeriumi veeseireprogramm 2016 -2021, tabel 3.1.1. Põhjaveekogumite
koguselise seisundi seire Lääne-Eesti vesikonnas.
http://www.envir.ee/sites/default/files/veeseireprogramm_2016_2021.pdf
Keskkonnaregistri avalik teenus. Puurkaevud.
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?list=POH_P&mount=view#HTTPXYGRjF3
XXcufATWi3awS4MhW p98t9J
Orru, H. 2008. Välisõhu kvaliteedi mõju inimeste tervisele Tartu, Kohtla -Järve, Narva ja
Pärnu linnas.
https://www.envir.ee/sites/default/files/ohusaaste_tervisemoju_hinnang_tkjnp.pdf .
Prof Mait Mets, OÜ Geoengineering, 2012. Pärnu linna üldplaneeringu ehitus - ja
hüdrogeoloogiliste tingimuste osa.
http://www.parnu.ee/failid/YP/YP2025/YP2025_3_1_4_geoloogia_aruanne_Geoengineer
ing_2012.pdf
Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava 20 15-2024
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/kaitse_planeerimine/parnujoe_la_kkk_
2015-2024_1.pdf.
Pärnu linna algatatud ja kehtivate detailplaneeringute andmebaas
http://www.parnu.ee/failid/DP/kaardid_arhiiv/2016.08_algatatud_ja_kehtivad_dp.pdf
Pärnu linna arengukava aastani 2025:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4270/9201/2012/Parnu2025a2.pdf
Pärnu linna üldplaneeringu Joonis 2: Miljööväärtuslikud alad M 1:25 000
http://www.parnu.ee/failid/YP/YP2025/joonised/2_miljoovaatruslikud_alad_19_03.pdf .
Pärnu linna üldplaneeringu Joonis 7: Rohestruktuur ja puhkealad M 1:25 000
http://www.parnu.ee/failid/YP/YP2025/joonised/7_rohestruktuur_ja_puhkealad_13_03.pd
f
Pärnu linna üldplaneeringut täiendav seletuskiri, 2014
http://www.parnu.ee/failid/YP/YP2025/Seletuskiri_2_05.pdf
Pärnu linnas kehtestatud detailplane eringud
http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/areng -japlaneerimine/uldplaneeringud/kehtivad-uldplaneeringud
Pärnu Linnavolikogu 18.06.1998 otsusega nr 29 kehtestatud Kaevu tn 44 kinnistu
detailplaneering http://www.parnu.ee/planeeringud/main.php .

Hu mala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistu detailplaneeringu KSH
eelhinnang

Statisikaamet. Pärnu linn - valik andmeid, 2017. http://www.stat.ee/ppe-51203
Statistikaamet, 2017. Pärnu linn. http://www.stat.ee/ppe-parnu-linn
Statistikaameti omavalitsusüksuste võrdlus – rahvaarvu muutus, 2017.
http://www.stat.ee/ppe-46953

27

