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3. Seisukohad kooskõlastamise käigus esitatud ettepanekute kohta 

TORI VALLAVALITSUS Pärnu Lv seisukoht 

Tingimus:  
Kajastada üldplaneeringu joonistel ja seletuskirjas Pärnu linna ja Tori 
valla vahelise haldusüksuse piiri muutmise ettepanekut kehtivas 
Sauga valla üldplaneeringus esitatud mahus 

Tingimus arvestatud. 
Seletuskiri pt 15. Üldplaneeringu rakendamine on toodud 2 linnapiiri 
muutmise ettepanekut ning lisatud muudatusettepanekut illustreeriv 
skeem.  
Maa- ja veealade kasutuse plaanile on märgitud linnapiiri 
muudatusettepanek.   

 

PÄÄSTEAMET  Pärnu Lv seisukoht 

Ettepanek: 
Veeskamiskohtade ja tuletõrjevee tagamise osas sisse viia: teede ja 
tänavate võrk peab võimaldama päästeautode ligipääsu ja 
manööverdamise ega tohi halvendada päästeteenuse 
kättesaadavust. 

Ettepanekuga arvestatud.  
Seletuskiri pt 8.7 Veetransport on toodud: 
Veeskamiskohtadel tuleb tagada ligipääs (sh päästeautode ligipääs) 
ja manööverdamiseks vajalik ruum. 
 
Seletuskiri pt 11.5 Ühisveevärk ja kanalisatsioon on toodud: 
Tänavavõrgu kavandamisel tuleb arvestada päästeauto 
juurdepääsu ja manööverdamise vajadusega, et mitte halvendada 
päästeteenuse kättesaadavust. 

 

KAITSEMINISTEERIUM Tingimused Pärnu Lv seisukoht 

Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute 
kooskõlastamise alused“ § 3 punkti 1 alusel palub 
Kaitseministeerium esitada üldplaneeringu seletuskirjas muude 
üldiste ehitustingimuste hulgas nõue, et mistahes kõrgusega 
elektrituuliku püstitamine tuleb kooskõlastada 
Kaitseministeeriumiga, ning soovitus teha selleks koostööd 

Arvestatud  
Seletuskirja pt 4.1 Üldised kasutus- ja ehitustingimused all on toodud  
 
Mistahes kõrgusega elektrituuliku püstitamine tuleb kooskõlastada 
Kaitseministeeriumiga, ning oluline on teha selleks koostööd 
võimalikult varases planeerimise või projekteerimise etapis. 
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Kaitseministeeriumiga võimalikult varases planeerimise või 
projekteerimise etapis. 

Päikeseelektrijamade rajamise tingimusena palume seletuskirjas 
märkida nõue, et päikeseelektrijaam peab vastama õigusaktidega 
kehtestatud elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele ja asjakohastele 
standarditele (alus: ehitusseadustik § 120 lõige 1 punkt 3, § 11 lõige 
2 punkt 9, majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 91 
„Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja 
elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse 
nõuded ja vastavushindamise kord“ peatükk 2). 

Arvestatud  
Seletuskirja pt 4.1 Üldised kasutus- ja ehitustingimused all on toodud  
 
Päikeseelektrijaamade püstitamine tuleb kooskõlastada 
Kaitseministeeriumiga ja need peavad vastama õigusaktidega 
kehtestatud elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele ja asjakohastele 
standarditele 
 

Lisaks palume korrigeerida andmeid joonisel „Piirangute plaan“ ning 
märkida ka seletuskirjas joonise õige nimetus (praegu on seletuskirja 
lk 45 all märkuses ja lk 95 nimetatud joonis „Piirangutsoonid“). 
 

Arvestatud 

Joonisel palume kasutada läbivalt terminit „riigikaitselise ehitise 
piiranguvöönd“. Praegu on riigikaitselise ehitise Eametsa linnaku 
piiranguvööndis märgitud „riigikaitselise objekti piiranguvöönd“ ning 
leppemärgi seletuses on kirjaviga „riihikaitselise 

Arvestatud. Piirangute plaanil esitatud riigikaitselise ehitise 
piiranguvöönd.  

Ühtlasi palume parandada Pärnu lennujaama asukoha tähistus. 
Praegu on Pärnu lennujaam märgitud riigikaitselise ehitise Eametsa 
linnaku asukohale. 

Arvestada. 

 

MKM  Pärnu Lv seisukoht 

Seletuskirjas tuuakse välja Pärnu lennuvälja rekonstrueerimisega 
seonduv, mis kirjeldusena on sobiv. Planeeringu lahenduse kohaselt 
nähakse ette lennurada kuni 2,5 km, samas juhime tähelepanu, et 
teadaolevalt planeeritakse riigi, Pärnu linna ja AS-i Tallinna 
Lennujaam koostöös 
lennurada pikkusega kuni 2000 m. Palume edaspidi selle vastuoluga 
arvestada 

Arvestades, et nii Pärnu maakonnaplaneeringus kui Sauga valla 
üldplaneeringus on perspektiivis kavas lennuväli pikendada 
2480/2500 lennurajaga lennuväljajaks on piirangupinnad kajastatud 
perspektiivse 2480 lennurajaga lennuvälja arvestades. 
 
Täiendame õhutranspordi peatükki tuues välja, et lähitulevikus on 
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kavandatud lennuväli pikendada ligi 2000m, kuid perspektiivis 
soovitakse säilitada võimalus pikendada lennurada kuni 2500m 

Punktis 4.3.8.2 tuuakse välja sadamate liigitus - soovitame hinnata, 
kas selline liigitus planeeringudokumendis on vajalik, arvestades 
sadamate multifunktsionaalsust ja arenemist ajas. Samuti tuleks 
silmas pidada, et sadama funktsionaalsus ei pruugi piirduda 
planeeringudokumendis nimetatud ülesannetega ning tasuks 
kaaluda üldisemat sõnastust sadamate arengu perspektiive ja 
seletuskirjas muudes osades sadamate funktsionaalsusi ning 
planeerimise põhimõtteid silmas pidades. 

Arvestades sadamate asukohta ning sadama tegevusest tuleneda 
võivaid kitsendusi ja häiringuid peame üldplaneeringus toodud 
sadamate liigituse kajastamist oluliseks.  

Planeeringus tuleks kavandada või luua eeldused Rail Balticu 
terminali heaks ühendamiseks ühistranspordiga (sh bussipeatuste 
asukoht terminali vahetus läheduses, uute terminali teenindavate 
linnaliinide planeerimine jne). Palume Rail Balticut puudutava 
(reisiterminal, kaubaterminal ja rööbasteed) osas teha koostööd ka 
OÜ-ga Rail Baltic Estonia. 

Pärnu Linnavalitsus teeb Rail Baltic raudtee infrastruktuuri 
arendamisel koostööd OÜ-ga Rail Baltic Estonia.  
 
Rail Baltic ühendamise vajadus on kajastatud üldplaneeringu 
seletuskirjas pt 4.3.8.3 Raudtee maa ala:  
Reisijaid teenindavatele jaamahoonetele tuleb tagada turvaline 
juurdepääs mööda jalg- ja jalgrattateid lähematelt elamualadelt, 
ühistranspordi peatustest ja parklatest 
 
Pt 8-5 Raudteetransport on toodud  
Eesmärk on siduda reisijate raudteejaam linna transpordivõrgustikku 
selliselt, et oleksid tagatud kiired ja sujuvad ühendused raudteejaama, 
maakonna- ja linnaliinide bussiterminali ning ülejäänud linna 
transpordisüsteemi vahel ning oleks tagatud mugav juurdepääs 
kergliiklusele. Ette on nähtud täiendava juurdepääsu loomine jaama 
alale Liivi teelt tunneli näol. Jaamahoone juures tuleb tagada 
turvalised ja mugavad jalgratta ja auto parkimise kohad. Soodustada 
tuleb erinevate transpordiliikide kombineerimist ja ühelt 
transpordiliigilt teisele ülemineku selguse ja mugavuse parandamist. 
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MAANTEEAMET  

Rohevõrgustiku skeemil on kavandatud perspektiivne eritasandiline 
ristmik kergliiklejatele Laane tänava ja Riia mnt (riigitee nr 4 km 
134,44) ristmikule. Üldplaneeringu tänavavõrgu skeemil ja 
kergliiklusteede skeemil on tehtud ettepanek kavandada 
eritasandiline ristmik kergliiklejatele Hirve tänava pikendusele, 
Laane tänava pikendusele ei ole ettepanekut tehtud. Põhimaantee 
nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133.4-143 Pärnu-Uulu lõikude projektiga 
on kergliiklustunnel kavandatud Hirve tänava pikendusele. Palume 
joonised viia kooskõlla. 

Nii Tänavavõrgu skeemil kui Roheline võrgustik ja puhkealad skeemil 
on perspektiivne kergliiklustunnel ette nähtud Hirve tn pikendusele.   
 
Seletuskiri pt 8.1 Tänavavõrk on toodud:  
 
Paide mnt ja Rannametsa tee vahelise jalakäijate tunneli 
kavandamisel tuleb arvestada Raeküla elanike juurdepääsu 
võimaldamisega terviseradadele ning lahendada tunneli asukoht 
koostöös Rail Baltic raudtee lahendusega. Võimalik tunneli asukoht on 
määratud Hirve tänava pikendusele. Täpne asukoht ja lahendus 
antakse Via Baltica ja Rail Balticu projektiga. 

Kase tänav on märgitud kui veotänav ning seletuskirjas tehakse 
ettepanek Kase tänava ja Ehitajate tee (riigitee nr 4 km 129,41) 
ristmiku oluliseks muutmiseks. Maanteeamet ei anna nõusolekut 
kõikide pööretega ristumiskoha kavandamiseks, kuna see takistaks 
põhimaantee ja olulise liiklussagedusega tee funktsiooni tagamist. 
Teeme ettepaneku 
kavandada Kase tänava ristmik analoogselt Lina tänava ristmikuga 
või planeerida Niidu tänava ja riigitee nr 4 ristmik kahetasandilisena. 
Tehtud ettepanekutest on võimalik ellu viia ainult üks, sest teise 
jaoks ei jätku ruumi. 

Tänavavõrgu skeemil on kajastatud Niidu tänava võimalik 
eritasandiline ristmik sõiduteega.  
 
Seletuskirjas  pt 8.1 on toodud  
OLT riigiteel on eeldatavalt vajalik järgnevate teelõikude ümber 
kavandamine :  
Kase tänava ja Ehitajate tee ristmiku kavandamine parempööretega 
või Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku kavandamine kahe tasandilisena, 
et parandada Niidu ettevõtlusalale juurdepääsu; 

Üldplaneeringuga on tehtud ettepanek säilitada Paide mnt ja 
Rannametsa tee ristmike vahelisel alal (riigitee nr 4 km 133,44-
134,63) vähemalt üks juurdepääs sõiduautodele Raeküla 
elamupiirkonnale. Põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 
Pärnu-Uulu põhiprojektiga on kavandatud Lembitu tänava sulgemine 
ning parempöördega mahasõit Riia maanteelt Vambola tänavale. 
Pärnu-Uulu põhiprojekt on koostatud projekteerimistingimuste 
alusel ning ei muuda üldist liikluskorraldust Via Baltica 

Seletuskirja pt 8.1 on toodud  
 
Teemaplaneeringuga on Riia mnt-le kavandatud 2+2 sõidurajaga 
linna magistraaltänav alates Riia mnt -Paide mnt ristmikust kuni 
Rannametsa tee fooriristmikuni. Praeguse maantee 
magistraaltänavaks laiendamine toimub maanteest mere poole jääva 
maa-ala arvelt. Ette on nähtud maha- ja pealesõitude likvideerimine 
Laane, Hiie, Hirve, Tarva ja Vambola tänavatel. Lennuki ja Lembitu 
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teemaplaneeringuga kavandatud Pärnu-Uulu lõigul. Palume 
üldplaneeringu põhijoonisele kanda mahasõit riigiteelt nr 4 (km 
133,62) Vambola tänavale 

tänavatele ja neilt tänavatelt maanteele pealesõit on võimalik ainult 
parempööretega. 
 
Üldplaneeringuga tehakse järgmised ettepanekud teemaplaneeringu 
täpsustamiseks: 
- Näha ette mahasõit parempöördega Riia maanteelt Vambola 
tänavale ja Lembitu tänava sulgemine 
 
Tulenevalt tänavavõrgu skeemi mõõtkavast ja täpsusastmest ei ole 
joonisele märgitud Vambola tänavale mahasõitu.  
 

Seletuskirjas täpsustada Tuisu ja Turba tänavale kavandatud 
perspektiivse põhitänava selgitust. Riigitee nr 4 (Tallinna maantee) 
ääres paikneva elamupiirkonna elukeskkonna tingimuste 
parandamiseks, müra vähendamiseks ja rahvusvahelise 
transiitliikluse sujuvamaks korraldamiseks reserveeritakse 
üldplaneeringuga kaks täiendavat alternatiivset 
trassikoridori Tuisu või Turba tänavale riigitee kavandamise 
võimaldamiseks. Lisaks informeerime, et ühe trassikoridori 
realiseerudes ei vii Maanteeamet teisi perspektiivseid trassikoridore 
ellu 

Seletuskirja pt 8.1 on toodud  
 
Teemaplaneeringuga on Tallinna mnt lõik Lõo tänavast Ehitajate teeni 
reserveeritud Via Baltica trassi koridori jaoks, mis laiendatakse 
neljarealiseks praegusest teest ida poole jääva osa arvelt. Tallinna mnt 
ääres paikneva elamupiirkonna elukeskkonna tingimuste 
parandamiseks, müra vähendamiseks ja rahvusvahelise transiitliikluse 
sujuvamaks korraldamiseks reserveeritakse üldplaneeringuga kaks 
täiendavat alternatiivset trassikoridori Tuisu või Turba tänavale riigitee 
kavandamise võimaldamiseks. Alternatiivsed koridorid võimaldavad 
transiitliikluse suunata lühikesel lõigul läbi ettevõtluspiirkonna ning 
vähendada 
Tallinna mnt äärses elupiirkonnas liiklusest tulenevaid mõjusid 

Üldplaneeringuga on kavandatud eritasandiline ristmik sõidukitele 
riigitee nr 4 km 131,67 (Liivi teel). Rail Baltic Pärnu reisijate 
raudteejaama detailplaneeringu (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 
21.12.2017 otsusega nr 34) kohaselt on planeeritud autotunnel 
mahasõiduks riigiteelt nr 4 reisijate terminali. 

Seletuskiri pt 8.1 on toodud  
 
Oluliselt muudetavad teelõigud, sh täiendavad ristumiskohad ja 
juurdepääsud OLT riigiteel OLT riigiteel on eeldatavalt vajalik 
järgnevate teelõikude ümber kavandamine : 
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- Rail Baltic reisijate jaamale juurdepääs Liivi teelt; 
 
Seletuskiri pt 8.5 on toodud:  
 
Eesmärk on siduda reisijate raudteejaam linna transpordivõrgustikku 
selliselt, et oleksid tagatud kiired ja sujuvad ühendused raudteejaama, 
maakonna- ja linnaliinide bussiterminali ning ülejäänud linna 
transpordisüsteemi vahel ning oleks tagatud mugav juurdepääs 
kergliiklusele. Ette on nähtud täiendava juurdepääsu loomine jaama 
alale Liivi teelt tunneli näol. 
 
 

Palume täpsustada üldplaneeringu joonistele märgitud leppemärgi 
„eritasandiline ristmik sõidukitele“ tähendust. Kavandatud 
eritasandiliste ristmike puhul on tegemist sõidutee ja rööbastee 
eritasandiliste ristetega, kuna seal ei saa siirduda ühelt teelt teisele 
(sõiduteelt raudteele) 

Tänavavõrk skeemil on eristatud eritasandiline sõidutee/rööbastee 
ristmik ja võimalik eritasandiline ristmik sõiduteega.  
 
 

Elering AS on esitanud ettepaneku lisada üldplaneeringusse 
võimalikud arengualternatiivid, mis on koostatud Elering AS ja 
Elektrilevi OÜ arengukava raames. Üheks alternatiiviks on 
Metsakombinaadi alajaamast alguse saav uus 110 kV õhuliin, mis 
paikneks paralleelselt liiniga L032A/B mastini nr Y9 ning edasi 
suundub rajatav liin Rail Balticu trassikoridoris Sindi alajaama. Teine 
alternatiiv on olemasolevasse Elektrilevi 35 kV õhuliini koridori 
rajada ühisriputusse 110 kV õhuliin Metsakombinaadist kuni 
Papiniidu 110 kV alajaamani. Üldplaneeringuga määratakse 
tehnovõrkude ja -rajatiste üldine asukoht ning nendest tekkivad 
kitsendused, kuid täpsem lahendus kavandatakse edasise 
projekteerimise käigus. Nõustume elektriliinide üldise asukoha 
määramisega tingimusel, et uute liinide kavandamisel riigitee nr 4 

Seletuskiri pt 11.2 on toodud  
 
Metsakombinaadi alajaamast paralleelselt liiniga L032A/B rajatakse uus 
110kV maakaabelliin kuni Rail Baltic trassini, edasi kulgeb õhuliin Rail 
Balticu trassis. Täpne asukoht täpsustub projekteerimisel. Liini kavandamisel 
Ehitajate tee äärde tuleb arvestada Niidu tn ristmiku eritasandiliseks 
ehitamise võimalusega. 
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(Ehitajate tee) äärde arvestatakse Niidu tänava ristmiku 
eritasandiliseks ehitamise kõrgusgabariidiga. 

Teeme ettepaneku kaaluda Rail Balticu reisijate raudteejaama ja 
riigitee nr 59 (Paide maantee) ühendamist kohaliku liikluse jaoks, 
hajutades sellega liikluskoormust riigiteel nr 4 (Liivi teel). 

Pärnu linn ei soovi ulatusliku infrastruktuuri võrgustikuga takistada 
Mai ja Raeküla elanike pääsu jõe äärde. Juba praegu paikneb kitsal 
alal Riia mnt, Liivi tee ja Rail Baltic raudtee tunnel. Ühendusvõimaluse 
rajamise vajadust ja otstarbekust kaalume koostatava Pärnu linna 
üldplaneeringu raames.   

 

KESKKONNAMINISTEERIUM  

Piirangute plaani legendis on ära toodud vaid ranna 
ehituskeeluvööndi ettepaneku ja ranna ehituskeeluvööndi 
vähendamise tingmärgid. Plaanil on märgitud ja ka üldplaneeringu 
seletuskirja peatüki 12.2 kohaselt tehakse ettepanekud 
ehituskeeluvööndi vähendamiseks samuti Pärnu ja 
Sauga jõe kaldal ja Pärnu linnas paiknevate ojade kaldal. Palume 
legendi selles osas täiendada 

Parandatud 
Piirangute plaanil tingmärgina toodud Ranna ja kalda 
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek 

Ehituskeeluvööndi temaatika palume üldplaneeringus põhjalikumalt 
käsitleda, sh looduskaitseseaduse § 38 lg 4 ja 5 tulenevaid erandeid 
ning ehituskeeluvööndi vähendamise põhjendusi. Üldplaneeringu 
seletuskirja peatüki 12.2 kohaselt on üldplaneeringu koostamisel 
arvestatud kehtivates planeeringutes toodud ehituskeeluvööndi 
vähendamise ettepanekutega. 
Oleme seisukohal, et üldplaneeringust peaks selguma, millise 
varasema planeeringu alusel on saadud vastav nõusolek 
ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja mis ulatuses on 
ehituskeeluvööndit vähendatud 

Üldplaneeringu seletuskirja on lisatud täpsemad skeemid iga 
vähendamise ettepaneku kohta ja toodud vähendamise 
põhjendused. 
 
Üldplaneeringu ülesanne  ranna ja kalda ehituskeelu vööndi 
suurendamine ja vähendamine. Pärn linna üldplaneeringuga ei soovi 
üle korrata tingimusi ja erisusi, mis seaduse alusel 
ehituskeeluvööndis juba kehtivad. Ehituskeeluvööndit on 
vähendatud kehtiva üldplaneeringuga ning täiendavalt 
üldplaneeringut muutvate detailplaneeringutega. Leiame, et 
loetavuse huvides on selgem kui kajastatud on kehtiv 
ehituskeeluvöönd ning üldplaneeringuga tehtav ehituskeeluvööndi 
vähendamise ettepanek. Leiame, et ei ole vajalik üldplaneeringus 
kajastada millise varasema planeeringuga on konkreetne 
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ehituskeeluvööndit vähendamine otsustatud. Oleme nõus, et vajalik 
on kajastada ehituskeeluvööndi ulatus. 
 

Palume lähtuvalt üldplaneeringu lahendusest hinnata, kas lisaks 
üldplaneeringus tehtud ehituskeeluvööndi vähendamise 
ettepanekutele on vajalik teha täiendavaid ehituskeeluvööndi 
vähendamise ettepanekuid Pärnu jõe kaldal, võttes arvesse näiteks 
üldplaneeringuga määratud 
arengualasid (arenguala A7 J. V. Jannseni sadama) või seletuskirja 
peatükis 4.2 käsitletud sildumisalade kavandamist, mis ei ole 
sadamad ning soovitust kavandada sildumisalasid teenindavaid ja 
avalikkusele suunatud funktsioone (toitlustus, laenutus, majutus jms) 

Üldplaneeringu lahendust on täpsustatud Arenguala A11 ja A2 osas.  
 
Jõe ehituskeeluvööndit on kehtiva üldplaneeringuga vähendatud 
ning antud vähendamine on käesoleva üldplaneeringu koostamisel 
aluseks võetud.  Arvestades, et täiendav ehituskeeluvööndi 
vähendamise ettepanek vajab täpsemalt läbikaalutud lahendusi ei 
ole üldplaneeringu täpsusatmes ja teadaoleva informatsiooni alusel 
võimalik täiendavaid ehituskeeluvööndi ettepanekuid teha. 
Sildumisalade teenindamise ja veeskamiskohtade lahendamise 
teema on põhjalikumalt kavas läbi lahendada uue koostatava 
üldplaneeringu raames.  

KSH peatükis 5.1.2. "Välisõhu kvaliteet" käsitleda Pärnu sadama, eriti 
puistematerjalide ladustamise ja laadimise ning lossimise mõju 
õhukvaliteedile. 

Aruandes (lk 61 ja 107) on välja toodud puistematerjalide 
tolmamisega seotud mõju.  
 
Sadama toimimisel tuleb tagada selle ohutus veekeskkonnale tagada 
tuleb laevaheitmete (sh pilsiveed, reoveed, jäätmed) 
üleandmisvõimalused, keskkonnaohutud laevade teenindamine (sh 
varustamine kütuse ja määrdeainetega), tagada pääste ja 
ohutusvõimekus. Veekeskkonda ei tohi olulisel määral mõjutada ka 
sadamas toimuv lastikäitlus, eelkõige puisteainete (näiteks 
turba, saepuru) käitlemine. Parima võimaliku tehnika rakendamisega 
tuleb vältida puistematerjalide tolmamist, mis lisaks mõjule välisõhu 
seisundile mõjutab negatiivselt ka veekogusid. 
 
Sadama toimimisel tuleb tagada selle ohutus veekeskkonnale. St, 
tagada tuleb laevaheitmete (sh pilsiveed, reoveed, jäätmed) 
üleandmisvõimalused, keskkonnaohutu laevade teenindamine (sh 
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varustamine kütuse ja määrdeainetega) ning tagada pääste ja 
ohutusvõimekus. Veekeskkonda ei tohi olulisel määral mõjutada ka 
sadamas toimuv lastikäitlus, eelkõige puisteainete (näiteks turba, 
saepuru) käitlemine. Parima võimaliku tehnika rakendamisega tuleb 
vältida puistematerjalide tolmamist, mis lisaks mõjule 
välisõhu seisundile mõjutab negatiivselt ka veekogusid. 
  

KSH peatükis 5.1.2. "Välisõhu kvaliteet" käsitleda liiklusest tingitud 
õhusaaste korral teekattest tulenevat saastust. 

Käsitletud aruande lk 43  
 
Teedest tingitud õhusaaste osas võib erandliku olukorrana välja tuua 
kevadise nn teetolmu maksimumperioodi (olukord, kus tolmurikkal 
perioodil kasutatakse veel naastrehve, mis peenosakeste lendumist 
suurendavad). Sel perioodil võib ebasoodsate hajumistingimuste 
korral suure liikluskoormusega teede ääres teoreetiliselt esineda 
peenosakeste (PM10) 24 tunni õhukvaliteedi piirväärtuse (50 µg/m3) 
ületamist. Samas tuleb arvestada asjaolu, et PM10 puhul on aastas 
lubatud 35 päeva, mil piirväärtust ületatakse ning võimalik 
ületamiste arv jääb Pärnu linna liikluskoormuste puhul tõenäoliselt 
väiksemaks kui seadusandluses lubatud päevade arv. Aasta 
keskmised kontsentratsioonid (sh nii PM10 kui ka eriti peened 
osakesed (PM2,5)) väljaspool tee-ala jäävad juba kordades 
madalamaks kui piirväärtus. 

KSH peatükis 5.1.2. "Välisõhu kvaliteet" võiks käsitleda ka 
söögikohtades toiduvalmistamisest tingitud saastust, sest Pärnu 
linnas on palju väikeseid söögikohti elamute vahetus läheduses 

Eksperdi hinnangul ei ole tegemist üldplaneeringu täpsusastmes ega 
ka üldiselt käsitlemist vajava mõjuga.  

KSH peatükis 5.1.2. "Välisõhu kvaliteet" kokkuvõttes käsitleda ka 
kaugküttele üleminekut ja lisada soovitus võimaluse piires laiendada 
kaugküttevõrgustiku ala 

Täiendatud lk 44 
 
Linna õhukvaliteedi seisukohalt on soovitatav laiendada 
kaugküttevõrgustiku ala, vähendamaks sageli ebaefektiivset (sh 
kõikuva küttematerjali kvaliteediga) ning lokaalselt olulist õhusaastet 
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põhjustavat eramajade kütmist, mis talvisel kütteperioodil parandaks 
oluliselt piirkonna õhukvaliteeti. 

Kuigi üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linn (enne 
haldusreformi kehtinud piirides, Pärnu linna asustusüksuse osas), siis 
leiame, et oleks asjakohane käsitleda ka Paikuse Politseikooli ja 
Audru ringraja arendamisel tekkivaid välisõhu probleeme (õhu 
saastus ja müra). 

Nimetatud objektid on KSH aruandes juba välja toodud kui 
võimalikud probleemsed objektid ning KSH aruande esitamise ajal on 
koostamisel Pärnu linna ülelinnaline mürauuring, mis käsitleb 
detailsemalt võimalikke müraaspektist probleemseid alasid, sh Audru 
ringrada, Paikuse politseikool ja lasketiir. Lisaks peab mürauuring 
probleemsetes piirkondades välja tooma ka võimalikud müra 
vähendamise meetmed ning vajadusel ka müra vähendamise 
tegevuskava. 
 
Lk 39 lisatud:  
Samas on üldplaneeringus mõistlik kasutada lähenemist, mille 
kohaselt ei kavandata uusi müratundlikke objekte (nt uued 
elamualad) varasemalt teadaolevate ning keskmisest suuremate 
mürahäiringute 
piirkonda (nt motoringradade lähedusse) ning seda ka juhul, kui 
konkreetsete mürarikaste tegevuste piirväärtuste ületamist ei ole 
objektide naabruses üheselt fikseeritud 

Üldplaneeringu seletuskirja lk 125 viites 79 on viidatud kehtetule 
keskkonnaministri 17.01.2012  käskkirjale nr 75. Keskkonnaministri 
10.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/105 on kinnitatud 
"Üleujutusega seotud riskide ajakohastatud hinnang". Uus käskkiri on 
kättesaadav keskkonnaministeeriumi kodulehelt 
https://www.envir.ee/sites/default/files/hinnang_kaskkiri_lisaga.pdf 

Parandus sisse viidud 
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