
Üldplaneeringu koostöö tegijad ja kaasatavad (november 2020 seisuga) 

KOOSTÖÖ TEGIJAD 
Planeeringualaga piinevad KOV üksused (PlanS §76 lg1) 

Asutus Kontakt 
Lääneranna Vallavalitsus vallavalitsus@laaneranna.ee 

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus vald@pparnumaa.ee 

Tori Vallavalitsus tori@torivald.ee 

Põhja-Sakala Vallavalitsus pohja-sakala@pohja-sakala.ee 

Saarde Vallavalitsus info@saarde.ee 

Häädemeeste vallavalitsus haademeeste@haademeeste.ee  

  

Valitsusasutused kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb (PlanS §76 lg1) 

Asutus Kontakt Kaasamise põhjus 
Keskkonnaamet info@keskkonnaamet.ee  oluline keskkonnamõju, kaitseala, 

hoiuala, püsielupaik, kaitstava 
looduse üksikobjekt või selle 
kaitsevöönd, ala, mille suhtes on 
Keskkonnaministeerium 
algatanud kaitseala, hoiuala, 
püsielupaiga või kaitstava 
looduse üksikobjekti kaitse alla 
võtmise menetluse 

Maanteeamet info@mnt.ee riigitee rajamine või sellega 
külgnemine, riigitee kaitsevöönd, 
piirkonna liikluskoormuse 
suurenemine, maanteel liiklejate 
visuaalne häirimine 

Terviseamet info@terviseamet.ee tervisekaitsenõuete 
rakendamine, sh müra ja 
vibratsiooni küsimused 

Muinsuskaitseamet info@muinsuskaitseamet.ee avalik veekogu, muinsuskaitseala, 
kinnismälestis või nende 
kaitsevöönd 

Lennuamet ecaa@ecaa.ee lennuväli, kopteriväljak või nende 
lähiümbrus, lennuvälja, 
kopteriväljaku või tuulepargi 
rajamine, üle 45 m kõrguse 
ehitise püstitamine 

Veeteede Amet eva@vta.ee avalik veekogu,  veesõiduohutuse 
küsimused 

Päästeamet rescue@rescue.ee ohtlik või suurõnnetuse ohuga 
ettevõte ja tuleohutusnõuded 

Politsei- ja Piirivalveamet ppa@politsei.ee  üle 45m kõrgune ehitis, üle 28 m  
tuulegeneraator, avalik veekogu, 
riigipiiri valvamine ja seire 

Tarbijakaitse ja Tehnilise 
Järelevalve Amet 

info@ttja.ee  raudtee kaitsevöönd, 
raudteerajatis, avalikku 
veekogusse kaldaga püsivalt 
ühendamata ehitist, Tarbijakaitse 
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ja Tehnilise Järelevalve Amet on 
ehitusloa andjaks  

Põllumajandusamet pma@pma.agri.ee Maaparandussüsteemid ja nende 
nõuetekohane toimimine 

Majandus ja 
Kommunikatsiooniministeerium 

info@mkm.ee Avaliku raudtee rajamine 

Keskkonnaministeerium keskkonnaministeerium@env
ir.ee 

Piiriülene keskkonnamõju, uue 
tiheasustusala moodustamine või 
olemasoleva tiheasustusala 
laiendamist ranna või kalda 
piiranguvööndis, 
keskkonnaregistri maardlate 
nimistus olev maardla või selle 
osa; 

Kaitseministeerium kantselei@kaitseministeeriu
m.ee 

Tuulegeneraatorid, tuulepargid 
või üle 28 m kõrged  ehitised, 
riigikaitselise ehitise 
piiranguvöönd, riigikaitselise 
ehitise planeeritud töövõime 
vähenemine, avalik veekogu 

Maaeluministeerium Info@gari.ee 
Helve Hunt 53301261 

Riigi maa- ja põllumajandus, 
kalakasvatus, Väärtuslik põllumaa 

Riigimetsa majandamise 
keskus 

rmk@rmk.ee 
5055932 

Riigi metsaalad 

Maa-amet maaamet@maaamet.ee  Riigi maareservi haldamine 

   

KAASATAVAD 
Minister (§76 lg2) 
Riigihalduse minister 
Rahandusministeerium 

info@fin.ee   
 

   

Asutused kellel võib olla põhjendatud huvi planeeringu koostamise vastu 
(valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid, elanikke esindavad MTÜ-d ja sihtasutused) 
(PlanS §76 lg2) 

Taristu valdajad 

Asutus Kontakt Kaasamise põhjus 

Fortum Eesti As hannes.puusepp@fortum.co
m 

sooja-  ja gaasivarustus 

Elering As info@elering.ee elektri ja gaasivarustus 

Elekrtilevi OÜ info@elektrilevi.ee elektri ja sidevarustus 

Pärnu Vesi As vesi@pvesi.ee vesi ja kanalisatsioon 

Averson OÜ info@averson.ee gaasivarustus 

Tarbegaas gaas@tarbegaas.ee gaasivarustus 

Gaasivõrgud As info@gaas.ee gaasivarustus 

Edelaraudtee Infrastruktur As edel@edel.ee Raudtee taristu 

AS RB Rail  info@rbe.ee  Rail Baltic taristu arendus 

Veterinaar- ja Toiduamet vet@vet.agri.ee Põllumajandusloomade 
matmispaikade kavandamine  

Riigi Kinnisvara As info@rkas.ee     Riigi omandis kinnisvara 
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haldamine ja arendamine 

As Pärnu Sadam sadam@parnusadam.eu 
 

Sadama arendus ja 
akvatooriumi kasutus 

Tuuleenergia assotsataioon info@tuuleenergia.ee 
 

Tuuleenergia arendamise 
võimalused 

Enefit Green OÜ info@enefitgreen.ee Tuuleenergia arendamise 
võimalused 

MTÜ Liivi Lahe 
kaldanduskogu 

info@kalanduskogu.ee Kalanduspiirkonna areng 

   

Asumiseltsid 
Asumiseltside ümarlau astrid.hindriks@gmail.com 

MTÜ Kodanikujulgus Kodanikujulgus.parnu@gmail.com 

Rääma selts Kontakt täpsustamiel 
Raeküla selts esf@raekylavanakool.ee 

piia@raekylavanakool.ee 

Vana Pärnu kultuuriselts  vparnuselts@gmail.com 

Mai Seltsing Kontakt täpsustamisel 

Pärnu Ülejõe selts MTÜ paremkallas@gmail.com 

Kalamehe Kvartali Selts Kontakt täpsustamisel 

Lemmetsa külaselts Kontakt täpsustamisel                      

Lindi külaselts Kontakt täpsustamisel 

Silla külaselts toiv@comply.ee 
maasu20@yahoo.com 

Seljametsa Martad Kontakt täpsustamisel                    

MTÜ Paikuse Asumiselts paikuse.asumiselts@gmail.com 

   

Muud avalik õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused, liidud MTÜd 

Eesti Keskkonnaühenduste 
Koda (EKO) 

info@eko.org.ee 

EAL Pärnu Sektsioon abpind@gmail.com  leles@kuvand.ee 

MTÜ Pärnu Rattarikkaks ibikeparnu@gmail.com 

MTÜ Eesti Erametsaliit erametsaliit@erametsaliit.ee 

Eesti Korteriühistute Liit  
Lääne regiooni esindus 

parnu@ekyl.ee 

Pärandkoosluste Kaitse ühing pky@zbi.ee 

MTÜ Müravaba ja puhta Pärnu 
eest 

myravabaparnu@gmail.com 

MTÜ Roheline Pärnumaa rohelineparnumaa@gmail.com 

MTÜ Päästame Eesti metsad steinbergliina@gmail.com 
 

  

Isikud kes on avaldanud soovi olla kaasatud (§76 lg2) 

Vastavalt kirjalikult esitatud sooviavaldusele, milles esitatud kontakte ei avalikustata 

Mave Kinnisrava OÜ  

OÜ SP1  

Jaan Kägu  
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Metsatervenduse OÜ  

Valga Puu OÜ  

Toomas Uibo  

Marika Valter  

   

Isikud kelle õigusi võib planeering puudutada (§76 lg2) 

Puudutatud isikud selgitatakse välja üldplaneeringu koostamise käigus 

 

Vajadusel sundvõõrandamisega seotud isikud (§77 lg 5-8) 

Puudutatud isikud selgitatakse välja üldplaneeringu koostamise käigus 

 

 

 

 


