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Pärnu jõe teemaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
väljatöötamise kavatsus
Esitasite Terviseameti lääne regionaalosakonnale tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks Pärnu jõe
teemaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise
kavatsuse.
Vabariigi Valitsus algatas 15.01.2021 korraldusega nr 15 Pärnu maakonna planeeringu
teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“
(Pärnu jõe teemaplaneering) ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Pärnu jõe teemaplaneeringu ja selle KSH algatamise eesmärk on ühtses planeerimisdokumendis
määrata Pärnu jõe vee- ja kaldaala kui terviku ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused aastani
2030 ja sellele järgnevatel aastatel ning seada tingimused nende elluviimiseks. Avaliku
planeerimisprotsessi tulemusena kavandada jõeruumi kasutus, mis tagab positiivse mõju piirkonna
elanikele ja majandusele tervikuna, säilitades seejuures loodus- ja kultuuriväärtused. Tasakaalustada
planeeringuala kasutajate erinevad huvid nii keskkonnaalasest, sotsiaal-majanduslikust, kultuurajaloolisest kui ka veeliikluse aspektist lähtuvalt.
Planeeringuala paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla
haldusterritooriumidel, haarab jõe vee- ja kaldaala suudmest Kurgjani. Planeeringuala suurus on 42
000 ha.
KSH koostamise peamine eesmärk on arvestada erinevaid keskkonnast tulenevaid kaalutlusi
teemaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel ning tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja
jätkusuutlik areng.
KSH käigus hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevaid võimalikke olulisi keskkonnamõjusid,
määratletakse mõjude ulatus; pööratakse tähelepanu piirkonna senisest ja kavandatavast maakasutuse
spetsiifikast tulenevatele probleemidele ja valdkondadele: roheline võrgustik, asustuse paiknemine,
mõju põhja- ja pinnaveele, elanike joogiveega varustamise küsimused, inimese tervist ja heaolu
mõjutavad tegurid (müra, õhusaaste, joogivee kvaliteet) jms; hinnatakse võimalikke koosmõjusid;
antakse soovitused võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks ja leevendamiseks.
Terviseameti lääne regionaalosakond on tutvunud esitatud Pärnu jõe teemaplaneeringu
lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsusega ning ei esita täiendavaid ettepanekuid ega
vastuväiteid.
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