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ÜLDOSA 
 

Käesolev töö on koostatud Paikuse valla Silla küla osaüldplaneeringu 
koostamise käigus.  

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel ning aruande 
koostamisel järgitakse Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadust (RT I 2005, 15, 87). 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on selgitada, 
kirjeldada ja hinnata strateegilise planeerimisdokumendi, antud juhul 
Paikuse valla osaüldplaneeringu, elluviimisega kaasnevat olulist 
keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades 
strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi. 

Üldplaneeringu koostajaks on Paikuse vald, strateegilise 
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju hindas 
AS Entec, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse nõuete kohane ekspert oli Valdeko Palginõmm (omab ka litsentsi 
KMH 005), lisaks osales keskkonnaekspert Mihkel Vaarik (litsents KMH 
001). 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne avalikustatakse koos 
osaüldplaneeringu avalikustamisega samaaegselt, sest nii saab avalikkus 
kõige paremini tutvuda lisaks planeeringule selle võimalike strateegiliste 
keskkonnamõjudega. 
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1 KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE 
EESMÄRK JA SISU 

Valla areng ja ehitustegevuse hoogustumine sõltub suuresti riigi üldisest 
majanduskasvust, mis on olnud kiire. See oli põhjuseks, et muuta arengukava 
kaasaegsemaks, mis tõi omakorda vajaduse ümber vaadata ka üldplaneering, 
sest vastavalt seadusele ei tohi valla arengukava ja üldplaneering olla vastuolus. 
Otstarbekaks osutus olemasolevat üldplaneeringut täiendada ja täpsustada 
osaüldplaneeringu kaudu. 

1.1 Osaüldplaneeringu koostamise eesmärgid 

Osaüldplaneeringu koostamine on reglementeeritud. Üldplaneeringu seega ka 
osaüldplaneeringu aluseks on planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579). Antud 
seaduse § 8 (3) sätestab, mida planeering määrab. Osaüldplaneering on 
dokument, mis: 

• kujundab ja suunab ruumilist arengut seades seejuures tingimusi ja 
piiranguid arengut saatvatele majanduslikele, sotsiaalsete ja kultuurilistele 
mõjudele;  

• seab tingimusi keskkonda säästvaks ja tasakaalustatud tegevusteks, 
ennekõike maa- ja veealade kasutamiseks; 

• määrab tiheasustusega alad ja detailplaneeringu koostamise kohustusega 
alad ning juhud; 

• määrab miljööväärtuslikud alad, põllumaad, pargid, haljasalad ja näitab 
võimalused maastikuelementidele ja looduskooslustele kaitse- ja 
kasutamistingimuste seadmiseks; 

• määrab rohelise võrgustiku paiknemise; 
• määrab teede, tänavate asukohad ja liikluskorralduse üldised põhimõtted 

ning rea tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukohad; 
• määrab puhke- ja virgestusalad; 
• täpsustab kalda piiranguvööndid ning ehituskeeluvööndid. 

Osaüldplaneeringu koostamine peab tagama maakasutuse ja valla arengustra-
teegia vastavuse ümbritseva looduskeskkonna tingimustele ning keskkonna 
säästva kasutamise ja majandushuvide tasakaalustamise.  

1.2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk ja sisu 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise õiguslikuks aluseks on keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RTI 2005, 15, 87).  

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on: 

• arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide 
koostamisel ning kehtestamisel; 

• tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse; 
• edendada säästvat arengut. 

 

Neid eesmärke kannab ka Paikuse valla osaüldplaneeringu keskkonnamõju 
hindamine. Konkreetsemat eesmärgid on: 
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• näidata valla arenguvisiooni ja osaüldplaneeringu kooskõla piirkonna 
keskkonnavõimalustega; 

• tekitada valla elanikkonnas positiivne hoiak ja meelestatus valla 
arenguväljavaadete osas; 

• olla valla volikogule abivahendiks osaüldplaneeringu kehtestamisotsuse 
langetamisel.  

Hindamine tähendab keskkonnaekspertide erialast tööd osaüldplaneeringu 
lahenduste kohta. See oli seisukohtade, lahenduste analüüsimine,  võimalike 
keskkonnamõjude otsimise ja leitud mõjude hindamine ning planeerijate 
suunamine.  

Metoodika  on:   

• alusmaterjalide kokkukoondamine; 
• materjalides sisalduva teabe analüüs, 
• osaüldplaneeringu ja KSH aruande koostajate töökoosolekud; 
• planeeringumaterjalide ja -lahenduste analüüs ja planeeringukaardi 

korrigeerimine. 
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2 OSAÜLDPLANEERINGU SIDE TEISTE ASJA-
KOHASTE STRATEEGILISTE PLANEERIMIS-
DOKUMENTIDEGA 
Paikuse valla osaüldplaneeringu koostamine on vajalik saavutamaks parimat 
valla territooriumi kasutamist. Kohaliku omavalitsuse arengu kavandamisel 
omavad olulist tähtsust ka kõrgemalseisvad arengudokumendid.  

Osaüldplaneering tugineb osaliselt juba eelnevalt muude strateegiliste 
dokumentidega määratletud tulevikuvisioonidele ning strateegiatele ja hoiab 
valla soovitud arengu teel. 

2.1 Eesti Keskkonnastrateegia 

Eesti keskkonnastrateegia põhipostulaatideks on: 

• keskkonnateadlikkuse ja keskkonnahoidliku tarbimise edendamine; 
• keskkonnahoidlike tehnoloogiate arendamine; 
• energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamine; 
• õhukvaliteedi parandamine, sealhulgas sõidukigaasiheite vähendamine; 
• jäätmekäitluse arendamine, jäätmete tekke vähendamine ja taaskasutuse 

stimuleerimine; 
• jääkreostuse likvideerimine; 
• põhjavee säästev kasutamine ja kaitse; 
• pinnaveekogude ja rannikumere kaitse ning veekogude ratsionaalne 

kasutamine; 
• maastike ja elustiku mitmekesisuse säilitamine; 
• tehiskeskkonna muutmine inimsõbralikumaks. 

Paikuse valla Silla küla osaüldplaneeringu koostamisel on lähtutud eelpool 
toodud säästva arengu põhimõtetest. Arengut suunatakse kooskõlas 
tasakaalustatud ja alalhoidlike keskkonnasõbralike printsiipidega, mis 
vastupidiselt mõnikord levinud arusaamadele ei sea alati piiranguid 
majanduslikule arengule, vaid vastupidi, aitavad kaasa kõrgema elukvaliteedi 
saavutamisele keskkonda säästval moel.  

2.2 Üleriigiline planeering Eesti 2010 

Eesti Vabariigi arengusuunad sätestab ja seob maakasutusega üleriigiline 
planeering Eesti 2010. Planeeringu üldiste sihiseadetena on määratletud 
järgmised aspektid: 

• inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine 
• Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja 

edasiarendamine 
• asustuse ruumiline tasakaalustamine 
• Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga 
• looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine 

Nimetatud sihtidest lähtuvalt käsitletakse ruumilist arengut viie peamise 
komponendi - asustus, transpordiühendused, energeetika ning roheline 
võrgustik - kaupa. 
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Asustuse arengul lähtutakse suures osas maakonnakeskuste tugevdamist 
rõhutavast strateegiast, mille läbi on võimalik luua kogu riigi territooriumil hästi 
kättesaadavate tugevate keskuste võrk. Keskusi täiendavad läbi kaug- ja 
kodustöötamise ning heatasemelise transpordi elujõulised maapiirkonnad.  

Riigi asustussüsteemi mõjutab ka üleriigilise innovatsioonisüsteemi 
väljaarendamine. Innovatsioonisüsteemi kuuluvate asutuste võrk moodustab 
intellektuaalse infrastruktuuri. Paikuse valla kontekstis on 
innovatsioonisüsteemi osadena esmatähtis kvaliteetse põhihariduse säilitamine 
koos võimalusega korraldada vallas ka täiskasvanute täiendõpet. 

Üleriigilise planeeringu transpordistrateegia lähtub Eesti "aeg-ruumilise 
kokkusurumise" (reisiliikluse kiirendamine peamistel ühendussuundadel) 
kontseptsioonist. Lisaks rahvusvaheliste teede väljaehitamisele on esiplaanil 
kogu territooriumi kättesaadavuse parandamine. Paikuse valla puhul on oluline 
Pärnumaa kontekstis olulise kavandatava rahvusvahelise magistraali Via Baltica 
trassi säilitamine. 

Energeetika ruumstruktuuri osas on ümberkujundamise eesmärkidena välja 
toodud ökonoomsus; kooskõla säästva arengu põhimõtetega ning ühekülgse 
energeetilise välissõltuvuse vältimine. Praegusest enam hajutatud 
energiavarustuse ruumstruktuuri peab tekitama energeetika järg-järguline 
ümberorienteerimine loodusliku gaasi ning taastuvate energiaallikate suuremale 
kasutamisele, soojuse ja elektri koostootmisele. Paikuse vallas on võimalik 
pärast uue Vändra-Pärnu gaasimagistraali rajamist astuda samme sellega 
liitumiseks.  

Kesksel kohal on üleriigilises planeeringus rohelise võrgustiku käsitlus, kus 
Eesti looduskeskkonda vaadeldakse kui terviklikku koostoimivat süsteemi. 
Rohelise võrgustiku planeerimisega taotletakse järgmisi eesmärke: 

• keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine 
• väärtuslike looduskoosluste kaitse ja loomade liikumisteede säilitamine 
• looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning 
• looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine 
• väärtuslike maastike säilitamine 
• asustuse ning maakasutuse suunamine. 

Üleriigilise planeeringu üldistustasemel on analüüsitud rohelise võrgustiku 
koostoimet ja konflikte asustuse ning transpordivõrgustikega. Selle teema 
täpsemaks käsitlemiseks on koostatud maakonnaplaneeringu-teemaplaneering, 
mille väljundiks on maakonna asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused (vt ptk 2.3.1.) 
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2.3 Pärnu maakonna planeering  

Üleriigilise planeeringu alusel on koostatud Pärnu maakonnaplaneering, kus 
üleriigilised huvid on adapteeritud maakonnaplaneeringusse.  

Aastal 2010 on Pärnu maakond Euroopa kõige dünaamilisemas piirkonnas – 
Läänemereruumis - asetsev puhta elukeskkonnaga loodusrikas, sotsiaalselt 
uuenenud, majanduslikult mitmekülgselt arenenud atraktiivne regioon: parim 
paik elamiseks, töötamiseks ja puhkamiseks.  

Maakonna jõukus põhineb ettevõtlikel ja haritud inimestel ning kohalikul 
ressursil, mitmekülgsel stabiilsel majandusstruktuuril, optimaalselt 
väljaarendatud sotsiaalsfääril ja maakonna mainel.  

Maakonnaplaneeringus toodud arengueeldustest kirjeldavad Paikuse valla 
situatsiooni kõige paremini järgmised aspektid: 

• soodne geograafiline asend – maakonna keskuse lähedus; 
• eripalgeline looduskeskkond; 
• hariduse kättesaadavus; 
• maakonna keskuse lähipiirkonda pürgiv inimpotentsiaal; 
• maakonna keskuse infrastruktuuri kasutamisvõimalus; 
• vabade ja sobivate piirkondade olemasolu, eeskätt elamuehituseks ning 

puhke- ja virgestusalade arendamiseks. 

Maakonna üldplaneeringuga on Paikuse alevikku ja Silla küla käsitletud kui 
tiheasustusega ala. (Lisa 1, joonis 1) 

2.3.1 Pärnu maakonna teemaplaneering 

Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused (2003) koostamisel on lähtutud kogu Pärnumaad 
haarava looduskompleksi tasakaalustatud toimimisest ja maastikupildi 
pikaajalisest säilimisest. Nimetatud teemaplaneering on aluseks koostatavatele 
üld- ja detailplaneeringutele.  

Paikuse valla puhul on oluline Pärnumaa kontekstis on väärtusliku maastikuna 
määratletud Reiu jõe suudmeala, mis osaliselt hõlmab planeeritavat ala. 
Rohelise võrgustiku suhtes jääb planeeritav ala kahe tugiala (T8) vahele (Lisa 1, 
joonis 1). 

Teemaplaneeringuga sätestatud tingimused on osaüldplaneeringuga hõlmatavale 
alale on 

• uute ehitusalade ja joonehitiste rajamisel säilitada olemasolevad väärtused ja 
sobitada uued elemendid kooskõlas olemasolevatega; 

• reserveerida ilusate vaatekohtadega paigad puhkekohtadeks ja avaliku 
kasutusega aladeks; 

• määrata väärtusliku maastiku täpsem piir ja hooldamiseks vajalikud 
meetmed; 

• ehitusalade valikul ei tohi seada ohtu rohelise võrgustiku säilimist; 
• asustuse kavandamisel ei tohi läbi lõigata rohelise võrgustiku koridore; 
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2.4 Paikuse valla üldplaneering 

Paikuse valla üldplaneering (1995) oli üks esimesi valla üldplaneeringuid Eestis 
ja esimene Pärnumaal. Tänaseks on üldplaneering suures osas vananenud ja 
vajab uuendamist. Paikuse vald on algatanud uue üldplaneeringu koostamise. 
Planeeritava ala kontekstis on oluline, et üldplaneeringus on reserveeritud 
Via Baltica trass, millega osaüldplaneeringu koostamisel tuleb arvestada. 

2.5 Paikuse valla arengukavad  

Olemasolevas arengukavas (Paikuse arengukava 2004-2006) esitatud visioonis 
nähakse aastal 2010 valda kui parimat elukeskkonda Pärnumaal, kus: 

• Paikuse vald on inimsõbralik looduslähedane elamispaik igas vanuses 
inimestele! 

• Paikuse on koht, kuhu tulla, kus olla ja mitte tahta ära minna; 
• Paikuse vald on ettevõtlust soosiv investeerijaile avatud, inimese tervist ja 

turvalist elukeskkonda väärtustav, konkurentsivõimelist haridust pakkuv, 
kaasaegse elukeskkonnaga soositud elupaik. 

Arengukava koostamisel tehti tubli eeltöö seminaride ja arutelude näol, mille 
tulemusena valmisid SWOT-analüüsid hariduse, kultuuri, spordi, 
sotsiaalhoolekande, turismi, ettevõtluse ja keskkonna valdkonnas.  

Arengueesmärgid aastaks 2010 on kavandatud selliselt: 

• elanike arv 4000; 
• atraktiivne elu ja puhkekeskkond 
• maakonna parim põhiharidus Paikuselt; 
• Pärnumaa kõige ettevõtjasõbralikum vald.  

Koostatavas arengukavas (Paikuse arengukava 2006-2011)1 pole visioon 
oluliselt muutumas ja valda nähakse ikkagi kui parimat elukeskkonda 
Pärnumaal.  

2.6 Silla küla visioon 

Silla küla on: 

• inimkeskne, loodusmaastikke hoidev, atraktiivne ja edukas küla 
• atraktiivsete puhkealade ja ujumiskohtadega piirkond kauni Reiu jõe kaldal 
• säästva arengu põhimõtteid järgiv, looduslähedast ja tervist väärtustavat 

eluviisi stimuleeriv küla 
• soositud elamispaik Pärnu linna lähedal, kus tehnilised infrastruktuurid on 

komplekselt välja arendatud, krundid on suured ja avarad, ala on 
tsentraalselt kanaliseeritud ning teed hästi sõidetavad 

 

 

                                                      
1 koostamisel 
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3  OSAÜLDPLANEERINGU ALA KESKKONNASEISUNDI 
LÜHIKIRJELDUS 

Käesoleva osaüldplaneeringuga hõlmatud ala külgneb läänes Tahkuranna 
vallaga (piiriks Reiu jõgi), ida pool asuvad Surju metskonna riigimetsa alad. 
Planeeringu ala põhjapoolseks piiriks on tootmiskompleks, koos biotiikidega, 
lõunapiiriks on Kuigu maaüksuse detailplaneeringu ala. Planeeringu ala läbib 
keskosas põhjast itta suunduv Servaku-Vaskrääma tee. 

3.1 Planeeritava ala keskkonna lühikirjeldus 

Geograafiliselt jääb Paikuse valla territoorium Pärnu madalikule, Pärnu ja Reiu 
jõgede alamjooksude vahelisele alale. Soo ja mets hõlmavad valla 
territooriumist ca 75 %.  

Planeeritava ala aluspõhja moodustavad alamsiluri jaagarahu lademe lubjakivid 
ja devoni pärnu lademe liivakivid millel lasub pinnakate. 

Pinnakattes (kõige noorem settekompleks, mis antud piirkonnas on kujunenud 
valdavalt viimase jäätumise ja sellele järgnenud u. 13 000 aasta jooksul) võib 
eristada vahetult aluspõhjal lasuvat liustikusetet – moreeni, selle peal lamavat, 
kohati kuni paarikümne meetri paksust jääjärvelise savi ja/või peeneteralise 
liiva kihti. Nimetatud setted on valdavalt kaetud nooremate mereliste liivadega. 
Mereliivade paksus on erinev, ulatudes kuni 10 m.  

Geomorfoloogiliselt on see ala tekkelt meretasandik, mida iseloomustavad 
suhteliselt tasane reljeef ja väikesed kõrgusvahemikud. Suurimaks 
maastikuvormiks on Reiu jõe poolt kujundatud järsuservaline säng planeeritava 
ala läänepiiril. Kavandatava ala piires ei ulatu maapinna kõrgusvahed 
maksimaalselt 12 m ü.m.p.  

Reiu jõe järsuservalised kaldad on lihkeohtlikud. Viimastel aastatel (2000-2002) 
on planeeritava alal  või selle lähedal toimunud kolm märkimist väärivat 
maalihet (Lisa 2). 

Uurimuse tulemusena (Kalm jt, 2002) on selgunud et, alates 1,4 km Silla asulast 
allavoolu kuni Reiu jõe suudmeni esineb jõe mõlema oru veerul 4,2 km ulatuses 
savitüüpi (A-tüüpi) lihkeohtlike nõlvu. Lisaks Reiu jõe orule võib lihkeohtlikeks 
lugeda ka mitmete jõkke suubuvate külgorgude veerusid. Alates Silla külast 
kuni 1,2 km ülesvoolu esineb mõningaid, kuni 200 m pikkuseid jõelõike, kus 
võib esineda liivatüüpi lihkeid (B –tüüpi). Sellest jõelõigust ülesvoolu jääv ala 
kuni uuringuala piirini ning Silla külast ülesvoolu jääv 1,4 km pikkune jõelõik 
on looduslike maalihete seisukohalt praktiliselt ohutud, kuna jõeorg, mis 
paikneb merelises liivas või moreenis, on nii laugete veerudega, et lihkeohtlikke 
nõlvu ei esine. 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest 
tulenevalt kuulub planeeritav ala keskmiselt või hästi kaitstud alade hulka (Lisa 
3). Olemasolevate andmete põhjal saab väita, et ala jääb kaitstud põhjavee alale, 
millele viitavad ka varasemad maaparandustööd liigniiske maa kuivendamiseks.   

Mullastikuliselt jääb vald soostunud kamarmuldade valdkonna Pärnu 
allvaldkonda. 
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Valdavateks tuulteks on lääne- ja lõunakaare tuuled, sealhulgas enim edela 
tuuled (tabel 1) ning seetõttu hajub võimalik õhusaaste ehitiste välisele alale. 
Võib konstateerida, et välisõhu üldine seisund on hea. 

Tabel 1  Tuulte suuna ja tuulevaikuse jaotus % 

N NO O SO S SW W NW Tuulevaikus 

9 12 11 12 13 20 12 11 5 

Pinnasereostuse kohta puuduvad andmed. Kavandatava ala näol oli tegemist 
põllumajandusliku territooriumiga, seega on vähe tõenäoline pinnasereostuse 
esinemine.  

3.2 Planeeritava ala loodusväärtused 

Planeeritava ala kirdeosas on säilinud Reiuliiva maaüksusest läänes asuv musta 
toonekure pesapaik2, mille kohta on kaitsekohustuse teated saadetud RMK 
Surju metskonnale ja Maarimõisa ning Kodara I maaüksuste omanikele.  

Reiu jõe suudmeala maakondliku tähtsusega väärtuslik maastik (Asustust ja 
maakasutust…, 2003) hõlmab planeeringu alast põhjapoole jääva Reiu jõe 
suudme, jõe kaldaalale jäävad luitemännikud, Paikuse aleviku ja ulatub 
planeeritaval alal vana raudtee sillani.  

Oluliseks maastiku elemendiks on planeeringuala läänest piirav Reiu jõgi ise, 
oma kõrgete maaliliste kallastega, mis on esitatud Natura 2000 alaks. Reiu jõgi 
algab Soka järvest Lätis ja suubub Pärnu jõkke vasakult kaldalt 9,1 km kaugusel 
suudmest; pikkus 73 km, valgala 917 km2. Vastavalt keskkonnaministri 
määrusele3 on Reiu jõgi tunnistatud lõheliste elupaikadena kaitstavaks 
veekoguks. 

                                                      
2 Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 
Keskkonnaministri 3. juuli 200. a määrus nr 43 (RTL 2006, 55, 998) 
3 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. Keskkonnaministri 
15. juuni 2004. a määrus nr 73 (RTL 2004, 87, 1362; 2005, 47, 652) 
Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude 
vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1 
Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58  (RTL, 2002, 118, 1714) 
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3.3 Planeeritava ala areng 

Planeeringu ala saab nimetada Paikuse valla üheks perspektiivsemaks 
elamupiirkonnaks. Põllu- ja metsamajandusega seotud tegevused on asendumas 
peamiselt eramajade ehitamise ning elukeskkonda rikastavate puhkealade 
kavandamisega. Vajalik on teedevõrku tihendada ning seada tehnovõrkude 
arendamisele kriteeriumid. 

Silla küla kui elukoha vastu on Paikuse valla lõikes olnud püsiv huvi. Seda 
näitab elanike arvu pidev tõus. 2000. aastal oli Silla külas elanike 256, 2006. 
aastal 413 (muutus üle 60%). Silla küla elanikud moodustavad 12% valla 
elanikkonnast (Paikuse alevik 72%, Seljametsa küla 9%). Viimasel kolmel 
aastal on elanike arvu tõus olnud suurim, keskmiselt 14%. Elukeskkonna atrak-
tiivsus ja teenuste kättesaadavus muudab planeeringu ala arengut veelgi 
kiiremaks. 
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4 OSAÜLDPLANEERINGU KOOSTAMIST MÕJUTAVAD 
ARENGUALTERNATIIVID 

Aruande antud osas mõeldakse mõiste „alternatiiv“ all selle otsest eestikeelset  
vastet: alternatiiv = üks kahest teineteist välistavast võimalusest. (Võõrsõnade 
leksikon, 2000:45). Mõiste ühene käsitlemine on hindajate poolt valitud 
metoodiline võte selleks, et hoida planeerimises piirkonna 
keskkonnavõimalused prioriteetsena. Hindajad ja planeerijad eeldasid, et ka 
seadusandja on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduses mõiste alternatiiv sissetoomisel lähtunud samadest kaalutlustest. 

4.1 Alternatiivid ja variandid 

Üldiselt ei ole osaüldplaneeringule rohkem alternatiive kui selle vastand 
osaüldplaneeringu puudumine.  

Osaüldplaneeringu lahendusvariantide käsitlemine toimus töö käigus. Tegelikult 
on käesolev osaüldplaneering tugevalt mõjutatud varem kehtestatud 
planeeringutes ja arengukavades sätestatud tingimustega, seetõttu oli variantide 
vabadus tugevalt piiratud. Samuti oli osaüldplaneering seotud lähteülesandega, 
mis veelgi konkretiseeris planeeringu lahenduse piire. 

Oluliseks võimalike variantide aluseks käesoleva osaüldplaneeringu puhul oli 
planeeringu ala kõrval kulgeva Via Baltica trassiga arvestamine või arvestamata 
jätmine. Sellega mitte arvestamine oleks suurendanud oluliselt võimalusi 
kavandada suuremal määral elamualasid. Planeeringu koostamisel asuti 
seisukohale, et Via Baltica trass tuleb hoida vaba, seega langes see variant 
varases planeerimisstaadiumis välja ning käesoleva osaüldplaneeringu aluseks 
on variant, kus arvestatakse planeeringuala kõrval kulgeva Via Baltica trassiga 
ja sellest tulenevate tingimustega.  

4.2 Areng osaüldplaneeringu puudumisel 

Paikuse vald jääb areneva Pärnu linna lähitagamaale, mis toob kaasa võimaliku 
elanikkonna kasvu ja elamuehituse surve. Parimaks kinnituseks sellele on 
linnlaste elukohasoovid: valdav osa neist soovib elada omas majas.  

Osaüldplaneeringu puudumine tähendab seda, et valla areng 
• ei kulge arengukava kohaselt või  
• areng on aeglane, ebaühtlane, huvigruppide survest ja ettenägematutest 

asjaoludest sõltuv. 

Sellise olukorra välistamiseks ongi käesolev üldplaneering koostatud ja pole 
otstarbekas sügavuti prognoosida olukorda mida ei soovita, kuid võib eeldada, 
et alaarendatuks jäävad üldisi huve kajastavad arengud ja maakasutus.  
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5 HINNANG OSAÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEST 
TULENEVATELE KESKKONNAMÕJUDELE 

Osaüldplaneeringu rakendamise üks peamisi eesmärke on inimese 
elukeskkonna kvaliteedi tõstmine koos looduskeskkonna tasakaalu 
säilitamisega. Säästvast mõtlemisest ja tegutsemisest ning heast 
keskkonnaseisundist saab aina enam üks olulisi konkurentsieeliseid. 

5.1 Osaüldplaneeringuga kavandatavad muutused 

Planeeringu põhieesmärgiks on teatavasti valla pikaajalise tasakaalustatud 
arengu kavandamine. Paikuse vallast tahetakse kujundada veelgi meeldivam ja 
inimsõbralikum elukeskkond, kus on puhas õhk ja joogivesi, toimiv 
jäätmemajandus, atraktiivsed puhkealad jne.  

Eelduseks on, et planeeringuga kavandatud tegevused avaldavalt eeldatavalt 
positiivset mõju. Nende elluviimisel võib aga paratamatult ette tulla ka 
mõningaid keskkonnale negatiivseid mõjusid. Üldiselt loetakse positiivseks 
sellised tegurid, mis aitavad kaasa keskkonna tasakaalustatud arengu 
eesmärkide saavutamisele. Negatiivsed seevastu on keskkonnale ebasoodsad 
mõjud, mis tihti siiski kaasnevad püstitatud vajalike arengueesmärkide 
saavutamisega ning vajavad seepärast leevendamist või minimiseerimist. 

5.1.1 Loodushoid ja väärtuslikud maastikud 

Käesoleva osaüldplaneeringuga on ette näha olemasolevate rohealade säilimine. 
See on positiivse keskkonnamõjuga. Osaüldplaneering määratleb valla 
väärtuslike loodusmaastike ja koosluste säilitamise tingimused ning 
üldkasutatavate alade reserveerimise. 

Oluliseks piiravaks teguriks on planeeritava ala kirdeosas paiknev must - 
toonekure pesapaik. Varem tellitud ekspertiisi kohaselt (Lisa 4) on antud 
seisukoht, et kavandatav puhkeala rajamine koos puhkeveekogu rajamisega ei 
tohiks olla vastuvõtmatu, kuid koos motorajaga ei ole aktsepteeritav, sest asub 
liiga lähedal pesitsusalale. Vastavalt must-toonekure Kaitsekorralduskavale4 
(2002/2003) on p 3.4 toodud nõuded must – toonekure elupaikade kaitseks, mis 
sätestavad pesakaitsevööndi /tsooni 250 m puutumatuse, muid olulisi piiranguid 
ei seata. Käesoleva osaüldplaneeringuga on nimetatud nõue täidetud. Samas 
tõdetakse (p. 2.2), et pesitsusaegne häirimine on suure tähtsusega ohutegur. 

Elupaiga ja pesitsuspaiga peatükis (1.2.1.) tuuakse välja, et must-toonekurg on 
pesapaiga suhtes väga valiv ning eelistab inimtegevusest kaugel ja jõgede 
läheduses asuvaid puistuid. Ekspertiisarvamuses välistatakse häirimine 
minimaalselt 600 m kaugusel 15.märtsist 31.augustini, mis ei välista küll 
motoraja kasutamist sügisel ja talvel, kuid see võib osutuda majanduslikult 
ebaotstarbekaks.  

Reiu jõgi, mis on tähtis kalade elupaik ja esinduslik Natura 2000 võrgustiku ala, 
vajab elamupiirkonna arendamisel erilist tähelepanu, et välistatud oleks 
tegevused, mis võivad muuta veekvaliteeti ja jõe üldist seisukorda.  

                                                      
4 Kaitsekorralduskava eelnõu  
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Osaüldplaneeringuga ei ole kavandatud tegevusi, mis võiksid muuta Reiu jões 
veekvaliteeti, muuta jõe looduslikku sängi ning veetaset või põhjustada 
hüdroloogilise režiimi muutuse. Osaüldplaneeringuga on jõe kallastele 
kavandatud puhkeala, mis tagab puhvervööndi elamuala ja jõe vahel.   

Vastavalt seadusele on Reiu jõel: 

• keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine 
ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja 
hüdroloogilise muutmine; 

• vee keemiline ja füüsikaline kvaliteet peab vastama sätestatud nõuetele 

5.1.2 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

Planeeringu ala ühisveevärgi, sademevee ja reovee kanalisatsiooni arendamise 
suunad määrab Paikuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava. 

Planeeringu ala on määratud reovee kogumisalaks. 
Planeeringu alal tekkivad reoveed tuleb kokku koguda ühisesse kanalisatsiooni 
ning suunata puhastamiseks rekonstrueeritavasse biopuhastisse planeeringu ala 
loode piiril või Pärnu linna puhastusseadmetesse. Üks valitud lahend ei tohi 
välistada teist, kui tehnilistes tingimustes või projekteerimistingimustes ei ole 
määratud teisiti. 

5.1.3 Tootmisalad 

Mingeid uusi tootmisalasid planeeringuga ei kavandata. Olemasoleva tootmisala 
laiendus planeeritava ala põhjaosas on ettenähtud peamiselt preventatiivse 
eesmärgiga, et olemasolev tootmisala saaks edasi eksisteerida ja mahuks alale 
koos temast tulenevate mõjuvöönditega. 

5.1.4 Elamualad 

Osaüldplaneeringus on arvestatud soovi kujundada Paikuse vallast meeldiv ela-
mispiirkond, kus elamud oleks sobitatud senisesse rahulikku ja loodusilmelisse 
miljöösse.  

Eelkõige luuakse tingimused olemasoleva situatsiooni paremaks kasutamiseks 
lähtuvalt ka juba välja kujunenud ehitus- ja maakasutustraditsioonidest. 
Lähtudes Silla küla visioonist on kavandatud elamualad hõredama paigutusega 
piki Reiu jõe kallast ja tihedama paigutusega teest riigimetsani. 

Tagamaks kontrolli ehitustegevuse üle on määratud detailplaneeringu kohus-
tusega alad ja kehtestatud piirkonniti erinevad ehituspiirangud, kus on määratud 
võimalik minimaalne krundi/maaüksuse suurus, mis saab ehitusõiguse, lubatud 
hoonegruppide omavaheline kaugus, hoonete tüübid  jm. 

5.1.5 Puhkealad 

Puhkevõimaluste arendamiseks vallas on reserveeritud maad puhkealade 
tarbeks. Puhkealad on üldplaneeringus jagatud kaheks - aktiivsed ja passiivsed 
puhkealad, kusjuures viimases on keelatud hoonete ehitamine. 
Osaüldplaneeringuga on kavandatud aktiivsete puhkealadena (P2) Reiu jõe 
kalda äärde ja planeeritava ala kirdeosas asuva vana Reiu karjääri alale. 
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Puhkealade arendamine sõltub valla vajadustest ja võimalustest ning eeldab 
koostööd maaomanikega. 

Passiivsed puhkealad on jagatud omakorda erinevate tingimustega aladeks, kus 
rangemad tingimused on sätestatud alal P4. 

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et leevendavate meetmete rakendamisel ei tohiks 
puhkemajanduse intensiivistumine looduskeskkonda oluliselt kahjustada 

5.1.6 Sotsiaal-majanduslikud tingimused 

Paikuse valla edasise arengu esmaseks eelduseks on elanikud. Olemasoleva 
elanikkonna säilitamise ja uute elanike piirkonda toomise aluseks on eelkõige 
hea elukeskkond (s.h. puhas keskkond, puhkuse ja vaba aja veetmise 
võimalused, tööhõive, teenuste kättesaadavus ja muud sotsiaal-majanduslikud 
tingimused).  

5.1.7 Teed ja rajad 

Inimestel peab olema vaba ligipääs Reiu jõele ja jõe kallastele. Selleks on 
planeeringuga ette nähtud avalikud juurdepääsud jõe kallastele ja kallasrajale. 

Planeeringu alal pole välja kujunenud piisava tihedusega teedevõrku. 
Osaüldplaneeringuga lahendatakse peamiste teede asukohad. Lähtuvalt 
maakonna teemaplaneeringu tingimustest on teede kavandamisel säilitatud 
vanad (raud)tee tammid. 

Arvestades jalgrataste kasutamise populaarsuse tõusu on käesoleva 
planeeringuga kavandatud uued kergliiklusteed. 

Kõik see on valdavalt positiivse iseloomuga. Planeeritavad tegevused 
parandavad juurdepääse, välistavad hilisemad vaidlused ja konfliktid. 

5.1.8 Jäätmekäitlus 

Vald soovib parandada olukorda jäätmekäitluse valdkonnas, mille edasine 
arendamine toob kaasa keskkonnaseisundi paranemise. Paikuse vallal on selleks 
koostatud koostöös naabervaldadega jäätmekava (Tori, Tahkuranna, 
Surju…,2005).. Nimetatud jäätmekavas on hinnatud ka jäätmekäitluse 
keskkonnamõju, mis nendib, et jäätmekavas püstitatud eesmärkide täitmine 
vähendab jäätmetest põhjustatud keskkonnamõju looduskeskkonnale. 
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5.2 Mõjude hindamine 

Vaatamata planeeringu koostamisel valitud positsioonile vältida olulise 
keskkonnamõju avaldumist, jätab kehtestatav planeering võimalusi tegevusteks 
millede juures mõju mõnele keskkonnakomponendile avaldub nii kui nii. Ka 
keskkonnamõju strateegilisel hindamisel tuleb neid käsitleda - KMH ja KJ 
seadus § 32(4). Käesoleval hindamisel on seda tehtud kirjeldavalt, kasutades 
keskkonnamõju iseloomustamiseks kategooriaid ja hinnangulist intensiivsust. 

Mõjude hindamisel saab öelda, et arendustegevuse otseseks mõjuks on 
heakorrastatud elamuala asutamine planeeritud alal. Mõju on pikaajaline ja 
pöördumatu, mis tähendab, et temaga kaasnevad elamualale omased 
pikaajalised mõjud keskkonnale ning kord rajatud elamuala paikneb seal 
aastakümneid. Siinkohal saab öelda, et mõjud ei ole olulised seetõttu, et 
elamuala kasutamisega ei kaasne tegevust, millest lähtuks ülemäärast saastet või 
kus käideltaks keskkonnale ohtlikke aineid. 

Kõige üldisemas plaanis (tulenevalt asjade/toodete eluea tsüklist) on 
planeeringu alusel tekkivate ehitiste juures kaasnevad järgmised tegevused: 
rajamine, kasutamine, likvideerimine. Prognoositavate keskkonnamõjude 
kirjeldamiseks on kasutatud hindamise maatriksit (tabel 2).  

Tabelis on loetletud tegevused, kategoriseeritud (keskkonna)mõju loodusele ja 
kultuurilis-sotsiaalsele olukorrale ning hinnatud mõju intensiivsust. Kasutatud 
kategooriad on: oluline-väheoluline, kaudne-vahetu, hajuv-kumuleeruv, 
lühijalaline-kestev. Mõju intensiivsused on alljärgmise skaalaga: 

0  - mõju puudub (sel juhul mõju iseloomustamiseks ka kategooriad 
irrelevantsed ); 

1  – väike/tagasihoidlik mõju; 

2  – arvestatav/mõõdukas mõju: 

3  – oluline mõju. 
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Tabel 2  Osaüldplaneeringu keskkonnamõjude maatriks 
Keskkonnaelement Tegevus 

Loodus Sotsiaalkultuuri-
line 

Rajamine Kasutamine Likvideerimine, 
rekultiveerimine 

Maastik ja 
põllud 

 2 vahetu, lühiajaline 
ja kumuleeruv  

 vahetu, kestev,  
 kumuleeruv 

 vahetu  
2 lühiajaline, hajuv 

 Miljöö-väär-
tuslikud alad 

2 vahetu, lühiajaline 
ja kumuleeruv 

 vahetu, kestev,  
 kumuleeruv 

 vahetu  
2 lühiajaline, hajuv 

Pinnavesi   2 vahetu, lühilajaline 
 kumuleeruv  

 vahetu, kestev ja 
hajuv 

 vahetu, 
 2 lühiajaline  

Põhjavesi   kaudne, hajuv  
2 lühiajaline  

 vahetu, kestev  vahetu, 
 2 lühiajaline  

Mets, 
floora, 
fauna 

 2 vahetu, lühiajaline 
 kumuleeruv 

 vahetu, kestev ja 
hajuv 

 vahetu, kumuleeruv 
 2 lühiajaline  

Õhu kvali-
teet ja müra 

 2 vahetu, lühiajaline 
2 hajuv 

 vahetu, kestev ja 
hajuv 

 vahetu,  lühiajaline ja 
hajuv 

 Elu kvaliteet  
asustusaladel 

 kaudne, lühiajaline  kaudne, kestev  kaudne, lühiajaline 

 Kultuuripärand  vahetu, lühiajaline  kaudne  kaudne, lühiajaline 
Prevaleeruv kategooria ja mõju 

intensiivuste summa  
19, lühiajaline 10, kestev 18, lühiajaline 

Reeglina avaldab ehitiste rajamine keskkonnale enam mõju kui ehitiste 
kasutamine. Kui esimesel juhul on tegemist lühiajalise ja lokaalse mõjuga, siis 
kasutamisel vastupidi – kestva ja teatud ning ühtlase suurusega mõjuala 
esinemisega.  

Strateegilisest aspektist peab omavalitsusorgan valdama täpset teavet 
(kavatsetava) rajatava ehitise keskkonnamõju kohta ning jagama saadud 
informatsiooni kindlasti elanikkonnaga.  

Riigi (aga ka maakonna) tasandil koostatavate uute kavade ja plaanide suhtes, 
mis sisaldavad viiteid või osutusi valla territooriumil asuvatele kinnistutele tuleb 
olla tähelepanelik. Kavades võib olla tahtmatult sisse kodeeritud 
karakteristikutelt isegi olulisim mõju keskkonnale, kui seda on kirjeldatud 
tabelis 2. 

Ei ole liigne korrata triviaalset tõde, et juhul kui kava saatva keskkonnamõju 
hindamisega tuvastatakse olulised mõjud, peab omavalitsusorgan olema 
veendunud, et mõju leevendamise meetmed on reaalsed ja mitte kaetavad 
omavalitsuse eelarvest. 
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6 MEETMED OSAÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA 
KAASNEVATE MÕJUDE VÄLTIMISEKS /LEEVENDA-
MISEKS 

Arendustegevustes tuleb areng ennetavalt suunata olulise keskkonnamõju 
vältimisele selle asemel, et hiljem tegeleda tekitatud mõju leevendamisega. See 
põhimõte on osaüldplaneeringus kajastatud asjakohaste nõuete ja piirangute 
seadmisega.  

Näiteks: käsitleda piiratud elamuehitusena osaüldplaneeringu puhkealal 
sihtotstarbega P2, ehitusõiguse andmist katastriüksusele mitte alla 2500 m2 
lubades seal püstitada ühekordse hoone, kehtestada ehituskeeluvöönditele 
kindlad laiused valla pinnaveekogude kallastel, jne. 

Osaüldplaneeringu KSH aruande koostamisel arutati must-toonekure 
pesapaigaga seonduvat. Telliti uus arvamus (lisa 5), mille alusel viidi 
planeeringusse täiendavad piirangud pesapaika ümbritseva puhkealale, mida ka 
suurendati ja vähendati elamuala.  

Ka kõige keskkonnasäästlikuma üldplaneeringu kohaselt toimuv kohalik 
arendustegevus toob kaasa „nii kui nii tekkiva keskkonnamõju“. Ennetav ja 
strateegiline meede nende ohjamiseks on mitte lasta tegevust alustada-kulgeda 
viisil, kus käesolevas hindamises esiletoodud ja ebaoluliseks või kaudseks 
hinnatud keskkonnamõju kumuleeruksid oluliseks 

Järgnevalt on analüüsitud olulisemaid püsivate tegevuste mõjusid valla kesk-
konnale: hoonete ja rajatiste ehitamisel ja infrastruktuuri tugevdamisel. 
Negatiivse mõju olemasolu korral on välja toodud võimalikud leevendus-
variandid (vt tabel 3). 
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Tabel 3 Hoonete, teede, parklate, väljakute jm rajatiste ehitamisega kaasnevad 
mõjud 

POSITIIVSED MÕJUD NEGATIIVSED MÕJUD LEEVENDUSVARIANDID 

elanikkonna kasv tagab 
valla tulubaasi tõusu 

 
 
 
 
 
 
 

elukeskkonna kvaliteet ja 
elamistingimused parane-

vad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

liikumisvõimalused ja 
juurdepääsetavus parane-

vad 
jalgrattaliikluse elavnemine 
(looduskeskkonda hoidev 

nn pehme liiklus) 
 
 
 
 
 

pinna- ja põhjaveekvali-
teedi paranemine läbi  

puhastusseadmete rajamise 
 

joogiveekvaliteedi parane-
mine ja veekadude vähen-
damine seoses trasside  ra-

jamisega vallas 

keskkonnamuutused asus-
tatud kohtade läheduses 

 
loodusmaastiku asendumine 
tehismaastikuga (looduslike 

koosluste võimalik 
hävimine) 

 
 

senise asustusstruktuuri 
tihenemine ei pruugi olla 

kõigile vallaelanikele meelt-
mööda 

 
võimalik visuaalne reostus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

müra, ja õhusaaste võimalik 
suurenemine 

 
suured kulutused infra-
struktuuri rajamiseks 

rajatiste ja trasside ehitus-
tööde käigus esinevad lo-

kaalsed mõjud ja häiringud 
 
 
 

pinna- ja põhjavete reostus-
ohu suurenemine 

uuselamualade rajamisel nõuda 
detailplaneeringut, mis suurendab 
valla kontrolli ehitustegevuse üle 

 
säilitada väärtuslikku haljastust ja 
looduslikku reljeefi ehitusaladel 

 
 
 

säilitada piirkonnale iseloomulike 
hooneid  

 
kehtestatud miinimum krundi 
suurus, mis saab ehitusõiguse 

 
ehitamisel väärtusliku loodusega 

piirkonnas pöörata eriti tähelepanu, 
et tegevused oleks eelnevalt 

põhjalikult läbi mõeldud 
 

eelistada traditsioonilist ja loodus-
sõbralikku ehitusviisi, kasutades 

ökoloogilisi materjale ja tehnikaid 
vajadusel valla ehitusmäärusega 
täpsustada tingimusi ehitamisel 

 
 

eelistada vanade teede korrastamist 
uute rajamisele 

 
 
 
 
 
 
 
 

valla jäätmekavas näha ette ehitus-
prahi koristamise kord 

koostada vee- ja kanalisatsiooni 
arengukava 
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7 OSAÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVA 
OLULISE KESKKONNAMÕJU SEIREKS KAVANDATAVAD 
MEETMED 

 

Oluline on osaüldplaneeringu nn poliitiline seire. Kuigi tegemist pole otseselt 
keskkonnaseirega, on mõte selles, et tuleb ära hoida väheolulisi 
keskkonnamõjusid omavate tegevuste läbiviimist viisil, kus need võimenduksid 
oluliseks. Näiteks on nõutud, et maa sihtotstarbe muutmisel tuleb säilitata 
piirkonnale iseloomulik maastik. Kui iseloomulik maastik pole kohaliku võimu 
tasandil üheselt mõistetud, saavad arendajad tõlgendada maastikku 
iseloomulikkust omal viisil. Selle tulemusena võidakse ületada 
tegevus(arendus)koha keskkonnataluvust mille tagajärjeks omakorda on 
keskkonnale pöördumatute muutuste tekitamine.  

Planeeringutega lubatud tegevuste keskkonnaseire indikaatoriks oleksid 
vallaelanike asjakohased arvamused, ettepanekud ja ka kaebused. Indikaatoriks 
pole arendusalade naabrite üldsõnalised rünnakud-ähvardused ja käremeelsus 
arendaja-tegutseja aadressil, vaid konkreetse tegevusega seotud, 
dokumentaalselt fikseeritud argumendid ning häiringute kirjeldused esitatuna 
vallavalitsusse.  
Juhul kui kaebuseid ja ettepanekuid pole, ei tähenda see seda, et nn avalikkuse 
seire puuduks, kuid indikaatorina ta töötab, näidates, et mõjud on ohjatud.  
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8 AVALIKKUSE KAASAMINE JA ETTEPANEKUTEGA 
ARVESTAMINE 

 

KSH on algatatud Paikuse Vallavolikogu 19.septembri 2005. a otsusega nr 27. 
Hindamise algatamisest teavitati väljaandes Ametlikud Teadaanded 

KSH programmi eelnõu kohta esitas Pärnumaa keskkonnateenistus oma 
arvamuse kirjaga 09.01.2006 nr 38-12-1/3678-2. 

KSH programm avalikustati valla koduleheküljel ja programmi avalikust 
arutelust teavitati väljaandes Ametlikud Teadaanded. 

KSH programmi avalik arutelu toimus 16.02.2006 Paikuse vallamajas. 
Programmi avalikul arutelul ettepanekuid ei tehtud. 

Avalikustatud programm on Pärnumaa keskkonnateenistuse poolt heakskiidetud  
korraldusega 23.03.2006 nr 38-1-4/56. 

Paikuse valla Silla küla osaüldplaneeringut ja planeeringule koostatud KSH 
aruannet tutvustati avalikul töökoosolekul 12.06.2006. Koosolek toimus Paikuse 
vallamajas. 

Paikuse valla Silla küla osaüldplaneeringu KSH aruande avalik väljapanek 
toimus koos osaüldplaneeringuga 05. veebruarist kuni 05.märtsini 2007.a. 
Paikuse vallamajas. 

Paikuse valla Silla küla osaüldplaneeringu KSH aruande avalik arutelu toimus 
koos osaüldplaneeringuga 16.03.2007 Paikuse vallamajas. 

Paikuse valla Silla küla osaüldplaneeringu KSH aruande kohta ettepanekuid ja 
vastuväiteid ei esitatud. 

Paikuse valla Silla küla osaüldplaneeringu KSH aruanne ja osaüldplaneering 
olid avalikustamise ajal, sõltumata tähtaegadest, kättesaadavad Paikuse valla 
kodulehel. 
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LISA 1 

A 
B 

 

C 

Joonis 1. A Rohevõrgustik, B Asustusstruktuur, C Tüviplaan (väljavõtted Pärnu 
maakonnaplaneeringust ja teemaplaneeringust) 
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LISA 2 

 

 
 

Joonis 2 Punaste punktidega on tähistatud maalihete paiknemine, punase joonega on 
tähistatud uuringuala Väljavõte uuringu (Kalm jt, 2002) joonisest. 

Uurimuse tulemustest tulenevad soovitused: 

 eristatud lihkeohtlikel lõikudel soovitame arvestada sellega, et savipinnaste korral võib 
looduslik maalihe tekkida kuni 50 m kaugusel jõe veepiirist. Inimtegevuse lisandudes 
tuleb väga ohtlikuks pidada ala kuni 70 m jõe veepiirist; 

 orulõigus, kus võib toimuda lihe liivas, soovitame arvestada sellega, et lihked võivad 
looduslikult vallanduda 5-10 m kaugusel oru pervest. Inimtegevuse lisandudes aga 
kuni 20 m kaugusel oru pervest; 

eristatud lihkeohtlikel orulõikudel tuleks igasuguse ehitustegevuse planeerimisel oru 
pervele lähemale kui eespoolmainitud kriitilised kaugused arvestada maalihete 
toimumise võimalikkusega; 

lihkeohtlikes piirkondades on soovituslik enne detailplaneerimist või ehituslubade 
väljastamist nõuda konkreetse ala maalihkeohtlikkuse detailset uuringut; 
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LISA 3 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Põhjavee kaitstus (Pärnu veemajanduskava, 2003). (Roheline värv tähistab 
kaitstud põhjaveega ala, kollane värv tähistab nõrgalt kaitstud põhjaveega ala) 
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LISA 4 
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LISA 5 

 
 

 
 



 
PAIKUSE VALLA SILLA KÜLA OSAÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE 

 
 
 
 

30 

 

 
 
 



 
PAIKUSE VALLA SILLA KÜLA OSAÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE 

 
 
 
 

31 

 
 



 
PAIKUSE VALLA SILLA KÜLA OSAÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE 

 
 
 
 

32 

 
 

 

 



 
PAIKUSE VALLA SILLA KÜLA OSAÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE 

 
 
 
 

33 

LISA 6 
 


