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Maastik on inimese poolt tajutav ala, mille ilme määrab looduse ja inimtegevuse vastastikune 

mõju. Maastikul võib olla kultuurilis-ajalooline, esteetiline, looduslik, identiteedi või 

puhkemajanduslik väärtus. Väärtuslike maastike määratlemisel arvestatakse erinevate väärtuste 

kokkulangevust, alade regionaalset tähtsust ning ligipääsetavust.  

Pärnumaal määratleti väärtuslikud maastikud 2003. aastal. Seega peaks väärtuslike maastike kohta 

käiv info olemas olla kirjeldatud omavalitsuste üldplaneeringutes, mis on kehtestatud pärast 2003. 

aastat. Käesolevas magistritöös uuriti, kuidas on Pärnumaa omavalitsused enda üldplaneeringutes 

väärtuslikke maastikke käsitlenud. Lisaks uuriti koostatavas maakonnaplaneeringus väärtuslike 

maastike kohta tehtud muudatusi. 

Tulemuste saamiseks koostati hindamisvorm, milles olevate kriteeriumite leidmiseks töötati läbi 

kõik käesolevas töös uuritavad Pärnumaa omavalitsuste üldplaneeringud. Lisaks võrreldi 

sõnaliselt planeeringutes olevate väärtuslike maastike käsitlusi. 

Töö käigus tehtud analüüsi põhjal selgus, et kõikides uuritavates Pärnumaa omavalitsuste 

üldplaneeringutes on väärtuslikke maastikke käsitletud erinevalt. Hindamisvormi alusel on 

väärtuslikke maastikke käsitletud kõige põhjalikumalt Paikuse valla üldplaneeringus ning kõige 

vähem Halinga valla üldplaneeringus. Samuti selgus, et koostatavas maakonnaplaneeringus on 

väärtuslike maastike kohta käivat infot muudetud, kuid mitte väga suures ulatus. Pigem on 

tegemist väärtuslike maastike kohta käiva info ajakohastamisega. 

Märksõnad: väärtuslik maastik, üldplaneering, Pärnumaa, omavalitsus 
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Landscape is a perceptible area which appearance is determined by the mutal impact of 

nature and human activity. A landscape can have historical-cultural, aesthetic, natural, 

identity and recreational value. In order to define valuable landscapes one has to take into 

account the combination of these values and  also consider the regional significance and 

accessibility of these areas.  

In 2003 the valuable landscapes were defined in Pärnu county. Therefore data about 

valuable landscapes should be described in the municipalities comprehensive plans that 

are stated after the year 2003. In this thesis it was studied how Pärnu county municipalities 

have dealt with valuable landscapes in their comprehensive plans. Also changes about 

valuable landscapes in the Pärnu county plan were studied.  

Based on the data in the comprehensive plans of the Pärnu county municipalities the 

criteria for an appraisal were found which was used for further analysis. In addition to the 

verbal approach of valuable landscapes in plans was compared.  

As a result of the analysis it appeared that treatments of valuable landscapes are different 

in the Pärnu county municipalities comprehensive plans. On the basis of the appraisal – 

the Paikuse municipality comprehensive plans dealt most thoroughly with valuable 

landscapes and Hanila plans the least. Furthermore it appeared that in the compiling 

county plan there were changes about valuable landscapes but not at a large extent. It was 

rather that the data about valuable landscapes was just updated. 
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SISSEJUHATUS 

 
Eestis on väärtuslikud maastikud määratletud 2000-ndate aastate alguses. Tehtud on seda 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringutega „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“. Seega võib arvata, et pärast nende koostamist ning  kehtestamist on 

omavalitsused üldplaneeringutes välja toonud kõik väärtuslikke maastikke puudutava info 

ning võimalusel seda muutnud või täiendanud. 

Pärnu maakonnas on maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“ (2003) määratletud kokku 33 erinvat väärtuslikku 

maastikku, mis asuvad Pärnumaa 19 omavalitsusest 16-s. Käesolevas töös seatud 

kriteeriumitele vastab nendest 12 omavalitsust, millel kehtib hetkel 14 üldplaneeringut. 

Magistritöö eesmärgi täitmiseks on lisaks neile 14 üldplaneeringule kasutatud hetkel 

kehtivat maakonnaplaneeringu täpsustavat teemaplaneeringut „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatinigmused“ ja selle lisa „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“. Samuti 

on kasutatud koostatavat maakonnaplaneeringut ja selle lisa „Väärtuslikud maastikud“. 

Töö käigus koostati üldplaneeringutes olevate väärtuslike maastike käsitluste võrdlemiseks 

hindamisvorm. Selles on kokku 14 uuritavat kriteeriumi, mis on jaotatud kahe osa vahel. 

Neist esimeses osas on 6 kriteeriumit, mille põhjal uuriti, milline on üleüldine väärtuslike 

maastike mõiste kasutus üldplaneeringutes. Hindamisvormi teises osas on 8 kriteeriumi, mis 

iseloomustavad teemaplaneeringust ja selle lisast võetud väärtuslike maastike käsitluste 

kasutamist üldplaneeringutes. Lisaks võrreldi koostatavas maakonnaplaneeringus olevaid 

väärtuslike maastike säilimiseks määratletud kasutustingimusi teemaplaneeringus olevatega, 

otsides neis kasutustingimuste muutusi. Sama tehti koostatava maakonnaplaneeringu lisas 

ning teemaplaneeringu lisas olevate maastike registritega. 
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Käesoleva magistritöö eesmärk on püstitatud tuginedes haldusreformi seaduse ning 

planeerimisseaduse paragrahvides olevatele sätetele, mille kohaselt tuleb pärast kohalike 

omavalitsuste volikogude valimisi kolme aasta jooksul kehtestada uus üldplaneering, mille 

üheks ülesandeks on väärtuslike maastike käsitlemine. Samuti on aluseks asjaolu, et pärast 

koostatava üldplaneeringu kehtestamist muutuvad teemaplaneering „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ning selle lisa „Pärnumaa väärtuslikud 

maastikud“ kehtetuks. 

Lähtudes eelnevast on käesoleva magistritöö eesmärk uurida ning anda hinnang Pärnu 

maakonna omavalitsuste üldplaneeringute senisele väärtuslike maastike käsitlusele ning 

uurida väärtuslike maastike käsitluse muutumist koostatavas maakonnaplaneeringus. 

Eesmärgi täitmiseks püstitati neli uurimisküsimust: 

1. Kas ja kui palju on omavalitsused enda üldplaneeringutes väärtuslikke maastikke 

käsitlenud? 

2. Kas ja kuidas on omavalitsused enda üldplaneeringutes kasutanud/viidanud 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu lisas („Pärnumaa väärtuslikud maastikud“) 

olevale maastike registrile? 

3. Kas ja kuidas on omavalitsused enda üldplaneeringutes kasutanud 

teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ 

määratletud kasutustingimusi? 

4. Kas ja mil määral on koostatavas maakonnaplaneeringus muudetud väärtuslike 

maastike käsitlust ning nende säilimiseks määratletud kasutustingimusi? 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 
 

1.1. Ruumiline planeerimine 

Eesti õigusruumis on ruumiline planeerimine ehk lühendatult planeerimine üks seadusest 

tulenev vahend, mille kaudu luuakse eeldused tasakaalustatud keskkonna kujundamiseks. 

Sealhulgas arvesse võttes erinevate ühiskonnaliikmete huve ja vajadusi. Soodustades sellega 

keskkonnahoidlikku ja jätkusuutlikku arengut nii majanduses, kultuuris kui ka sotsiaalsetes 

valdkondades (Planeerimisseadus). 

Euroopa tasandil defineeriti ruumilise planeerimise mõiste juba 1983. aastal Torremolinos. 

20. mail toimunud konverentsil osalesid Euroopa Nõukogu liikmesmaade 

planeeringuministrid, kes võtsid vastu „Euroopa regionaalse/ruumilise planeerimise harta“ 

(European regional/spatial... 1983). Sellest sai kokkulepe, mis muutis senist käsitlust 

ruumilises planeerimises tervikuna. Eelnevalt olulisel kohal olnud arhitektuurse 

linnaplaneerimise ning kauni ja toimiva linnapildi asemel nähti üha enam vajadust suurema 

territooriumi komplekseks planeerimiseks (Lass 2003). Sealhulgas tuleb kaasata ka 

hajaasustust (Lass 2000). Samas tõdeti varasema praktika põhjal, et sellise tulemuse 

saavutamiseks peab tagama sotsiaalse-, majandusliku-, kultuurilise- ja looduskeskkonna 

tasakaalu (European regional/spatial… 1983; Lass 2003). 

Tänapäeval võib sellist terviklikkust mõjutada kaks erinevat arengusuunda. Seda eelkõige 

arenenud maades, sealhulgas eriti Euroopas. Neist esimene tõstab esile üha suuremat 

poliitilist tähtsust piirkondlikul tasandil. Teine aga regionaalsel levikul põhinevaid algatusi, 

mis edendavad majandust (Danson, Whittam 1999). See milline käsitlus ja kuidas seda 

planeeringutes kajastatakse, sõltub paljuski just kohalike omavalitsuste süsteemist ja 

traditsioonidest (Montis, 2014). Mõlemal suunal on seejuures aga võime mõjutada olulisi 

otsuseid, mis käsitlevad tulevikku ja arengut konkreetses piirkonnas (Danson, Whittam 

1999). Ilmselt majanduslik olukord ja jõukus on see, mis panevad paika, milliseid valikuid 

tuleb langetada. Tagamaks ühiskonna areng just sellel suunal, kuhu tulevikus tahetakse välja 

jõuda. 
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Olenemata arengusuunast on tähtis kaasata mistahes prognoosi/kava protsessi erinevate 

huvigruppide esindajaid. Seda rõhutab ka „Euroopa regionaalse/ruumilise planeerimise 

harta“ (European regional/spatial… 1983). Selline tegutsemine tagab üldise sotsiaal-

majandusliku arengu (Lass 2003). 

Järgmine suurem ja kindlasti ka üks tähtsamaid pidepunkte, mis muutis planeeringute senist 

käsitlust ja olulisust maailmas on säästva arengu põhimõtete paika panemine 1992. aastal 

Rio de Janeiros toimunud konverentsil. See tõi endaga kaasa arusaama, et keskkonnaga 

arvestamine on üks peamistest arengukriteeriumitest. Samuti keskkonnamõjude hindamine 

planeeringute ja arengukavade tegemisel muutus üheks tähtsaimaks osaks nende juures. 

Selline nõue aga muutis protsessid veel avatumaks ja avalikkusele kättesaadavamaks (Lass 

2003). 

Täitmaks veelgi suuremaid eesmärke ja tagamaks ühtsemat terviklikkust Euroopas, on 

Euroopa Nõukogu liikmesriigid, lisaks juba eelpool mainitule, allkirjastanud „Euroopa 

kohaliku omavalitsuse harta“. 1985. aastal sõlmitud dokumendi kohaselt on kohalik 

omavalitsus üks peamisi demokraatliku valitsemiskorralduse alustugesid (Euroopa kohaliku 

omavalitsuse harta). Ilmselt sellest juhindudes on koostatud ka Eestis kehtiv ja kohalike 

omavalitsuste ülesandeid, vastutust, korraldust ja suhteid reguleeriv „Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadus“. Sellest lähtuvalt on ühe kohaliku omavalitsuse ülesandeks kõige muu 

hulgas korraldada ka ruumilist planeerimist (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus). 

Selleks on iga vald kohustatud koostama üldplaneeringu, millega määratletakse ruumilise 

arengu põhimõtted ning suundumused kogu valla või linna territooriumil 

(Planeerimisseadus).  

Ruumilise planeerimise kaudu suunatakse maakasutust ning nähakse ette konkreetseid 

eesmärke ja tegevusi, et säilitada maastiku väärtusi. Eesti planeerimissüsteem koosneb nelja 

liiki planeeringutest: üleriigilised, maakondlikud, üld- ja detailplaneeringud 

(Keskkonnaministeerium 2017) (joonis 1). Planeeringutes on väärtuslikud maastikud 

sätestatud aladena, mille piires kehtivad teatud ehituspiirangud ning maaomanik peaks 

maastikku muutvad tegevused kooskõlastama ametkonnaga (Hellström jt 2001). 
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Joonis 1. Eesti planeerimissüsteemi hierarhia (Rahandusministeerium) 

 

 

1.2. Maastiku mõiste ja väärtused 

Maastik on Euroopa Maastikukonventsiooni kohaselt ala, mis on inimese poolt tajutav ning 

kujunenud looduslike või inimtekkeliste tegurite toimel ja koosmõjul. Definitsioon 

mõtestab, et maastik on pidevas muutumises ning sellele tuleks läheneda terviklikult, mitte 

üksikute komponentide kaupa (Keskkonnaministeerium 2017).  

Maastikke mõjutavad otseselt ruumilise planeerimise, ehituse, transpordi, põllumajanduse ja 

metsanduse valdkonnas tehtavad otsused. Maastikku muutvad tegevused on näiteks 

kaevandamine, hoonete ja teede ehitamine, metsaraied, maaparandus, veekogude 

reguleerimine (Hellström jt 2001). Nende kavandamisel ja teostamisel on tähtis pöörata 

tähelepanu maastike kvaliteedile, et säiliksid erinevad väärtused (Keskkonnaministeerium 

2017). Maastike väärtused võivad olla nii kultuurilis-ajaloolised, puhkemajanduslikud, 

esteetilised, identiteedilised kui ka looduslikud (Hellström jt 2001; Palang jt 2011). 

Kultuurilis-ajalooline väärtus omistatakse traditsioonilisele kultuurmaastikule, kus on 

suures osas säilinud asustusstruktuur ja teedevõrk. Samuti paikadele, mis on seotud 

muistendite ja ajaloosündmustega. Väärtust lisavad erinevatest ajajärkudest pärinevad 

üksikelemendid. Objektide väärtus sõltub nende olukorrast ja sellest, kui haruldased või 

iseloomulikud on need antud piirkonnale. Puhkemajandusliku väärtusega maastik on 
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vahelduva reljeefi ja taimestikuga. Seal on esindatud nii metsakooslused, veekogud kui ka 

vaatamisväärsused. Alade eelduseks on hea ligipääsetavus, sest need on mõeldud inimestele 

puhkamiseks. Esteetiline väärtus on olemuselt subjektiivne, sest põhineb täielikult inimeste 

arvamusel. Maastike hindamisel arvestatakse selle ilu, mitmekesisust, hooldatust ja 

omapära. Esteetilist väärtust kahandavad segavad objektid nagu näiteks kõrgepingeliinid ja 

prügimäed.  Identiteediline väärtus on aladel ja objektidel, mis on kohalike elanike jaoks 

olulised. Loodusliku väärtusega maastikul leidub rohkesti väärtuslikke elupaiku, 

kaitsealasid, puhtaveelisi veekogusid, põlismetsasid ja pool-looduslikke kooslusi. Samuti 

võib seal olla looduslikke või looduslähedasi elemente nagu näiteks rändrahnud, 

karstivormid, paljandid, alleed ja põllusaared (Hellström jt 2001; Palang jt 2011).  

Lisaks eelpool mainitutele võib maastikul olla veel mitmeid väärtusi. Majanduslik aspekt on 

planeeringutes väga oluline, sest see määrab maakasutuse intensiivsust. Suure majandusliku 

väärtusega maastiku puhul on üsna tõenäoline, et tekib konflikt erinevate huvipooltega. 

Pedagoogiliselt väärtuslikul alal on loodusrajad ja ekskursiooniobjektid, mida külastatakse 

õppimise eesmärgil. Aladel võib olla ka teaduslik väärtus, näiteks tehakse uurimistöid 

haruldastel ja/või ohustatud liigikooslustel (Hellström jt 2001). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Pärnu maakonna koostatav maakonnaplaneering 

Tegemist on tervet maakonda hõlmava planeeringuga, mis on algatatud 18. juulil 2013 

Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 337. Sama aasta 29. juulil algatas Pärnu maavanem 

korraldusega nr 399 Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

2014. aasta mai lõpus ning juuni keskpaigas toimusid keskkonnamõju strateegilise 

hindamise programmi ning planeeringuseisukohtade avalik väljapanek (31.05.-16.06.2014) 

ning arutelu (17.06.2014). 

2016. aasta märtsis valmis Pärnu maakonnaplaneeringu eskiislahendus, mille materjalidega 

oli võimalik tutvuda 21. märtsist kuni 6. aprillini ning mille avalikud arutelud toimusid 28. 

märtsist kuni 6. aprillini kuues erinevas kohas Pärnumaal. Pärast neid esitati 

maakonnaplaneering kooskõlastamiseks ministeeriumitele, riigiametitele, 

naabermaavalitsustele ning maakonna kohalikele omavalitsustele. 

Pärnumaa maavanema 24.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/809 võeti Pärnu 

maakonnaplaneering vastu ning suunati koos keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruandega avalikule väljapanekule. Toimus see vahemikus 6. septembrist kuni 5. oktoobrini. 

Selle aja jooksul oli igal isikul õigus esitada planeeringulahenduse ja keskkonnasmõju 

strateegilise hindamise aruande kohta vastuväiteid, küsimusi või teha ettepanekuid. Pärast 

eelmainitud perioodi lõppu toimus 25. oktoobril 2016 Pärnu maakonna planeeringu ja selle 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu. 2016 aasta lõpu seisuga on 

maakonnaplaneering ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne kiidetud 

heaks Keskkonnaameti poolt (1.12.2016) ning edastatud planeeringu järelevalveks 

Rahandusministeeriumile (8.12.2016). 

Kogu eelnevalt välja toodud informatsioon Pärnu maakonnaplaneeringu etappidest on 

võetud Pärnu maavalitsuse ametlikult kodulehelt – http://parnu.maavalitsus.ee/koostatav-

parnu-maakonna-planeering.  

http://parnu.maavalitsus.ee/koostatav-parnu-maakonna-planeering
http://parnu.maavalitsus.ee/koostatav-parnu-maakonna-planeering
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Vastavalt planeerimisseaduse § 71 lõike 1 kohaselt saab maakonnaplaneeringu kehtestada 

alles pärast valdkonna eest vastutava ministri heaks kiitmist (Planeerimisseadus). Käesoleva 

töö valmimise hetkeks seda veel tehtud pole.  

Planeering koosneb seletuskirjast ja neljast joonisest: 1) strateegiaplaan, 2) looduskeskkond, 

3) tehniline taristu ja 4) asustus. Maakonnaplaneeringul on viis lisa: 1) Pärnu maakonna 

planeeringu tegevuskava, 2) Pärnu maakonna ruumilise arengu analüüs, 3) Pärnumaa 

väärtuslikud maastikud, 4) Pärnumaa maavarad, Kobras AS 2015 ja 5) Keskkonnamõju 

strateegilise hindamise aruanne (eelnõu), Lisa 1, Lisa 2. 

 

2.2. Maakonnaplaneeringu teemaplaneering  „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ 

Antud magistriöös peamiseks kasutatud materjaliks on Pärnu maakonna teemaplaneering – 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“. Ülesanne sellenimelise 

maakonnaplaneeringu täpsustava teemaplaneeringu koostamiseks anti maakondadele juba 

1999. aastal Vabariigi Valitsuse korraldusega 763-k (Teemaplaneering 2003). Dokument 

valmis 2003. aastal ning kehtestati Pärnu maavanema korraldusega nr 80 (Pärnu 

Maavalitsus). 

Lähtetingimuseks seati Keskkonnaministeeriumi poolt määratleda erinevates maakondades 

väärtuslikud maastikud ja rohelise võrgustiku alad. Neist tulenevalt jagunes 

teemaplaneeringu tegemine kahte etappi. Neist esimeses koostati kaks eraldiseisvat 

dokumenti: „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ ning „Pärnumaa roheline võrgustik“, 

mida võib oma ulatusest ja sisust lähtuvalt käsitleda ka iseseisvate materjalidena erinevate 

kavade ja planeeringute koostamisel. Teine etapp kätkes endas teemaplaneeringu 

koostamist, mille tegemisel lähtuti eelkõige eelmainitud alateemadest, kuid arvesse võeti ka 

muid keskkonda mõjutavaid tegureid ja faktoreid (Teemaplaneering 2003). 

Tulemuseks on 38 lehekülge pikk ja kogu Pärnumaa looduskompleksi haarav 

teemaplaneering, millega määratakse üldised asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused väärtuslike maastike säilitamiseks. Teisisõnu neist tuleks edaspidiste 

arendus- ja majandustegevuste kavandamisel lähtuda või neid arvesse võtta. Planeeringus 

on need kajastatud kui nõuded ja soovitused säilitamaks erineva väärtusega maa-alasid. 
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Antud töö kontekstis on need samuti olulised punktid,  kuna uuritakse nende eeltingimuste 

kajastamist omavalitsuste üldplaneeringutes. 

Pärnumaa teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ 

on määratletud kokku 33 erinevat väärtuslikku maastikku (tabel 1) (joonis 2). 

  

Tabel 1. Pärnu maakonnas paiknevad väärtuslikud maastikud (Teemaplaneering 2003) 

Jrk Väärtuslik maastik Jrk Väärtuslik maastik 

1 Reiu jõe suudmeala  18 Lindi - Tõstamaa teemaastik  

2 Sindi  19 Tõstamaa - Värati  

3 Tori  20 Ermistu - Tõhela järvemaastik  

4 Vihtra - Suurejõe - Kurgja jõemaastik  21 Kastna - Vaiste  

5 Vändra  22 Sõmeri - Raespa rannikumaastik  

6 Kaisma järvede maastik  23 Varbla  

7 Kodesmaa - Kaelase põllumaastik  24 Paatsalu - Varbla laiud  

8 Lavassaare - Virussaare turbamaa  25 Nätsi - Võlla soomaastik  

9 Soomaa  26 Soontagana  

10 Uulu - Tahkuranna – Jõulumäe  27 Audru - Valgerand  

11 Rannametsa  28 Pärnu rand ja vanalinn  

12 Häädemeeste  29 Pärnu rannaniit  

13 Ikla - Kabli - Jaagupi rannamaastik  30 Niidu - Tammiste metsamaastik  

14 Põhja - Liivi märgala  31 Piistaoja põllumaastik  

15 Kilingi-Nõmme - Saarde  32 Kolga oja luitemaastik  

16 Kihnu  33 Pärnu - Jaagupi  

17 Manija - Liu rannikumaastik    
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Joonis 2. Pärnumaa väärtuslikud maastikud (Pärnu Maavalitsus 2016b) 

 

Lisaks määratleti teemaplaneeringuga veel 21 kaunist tee- ja veeteelõiku, mille säilitamisele 

tulevikus peaks kõrgendatud tähelepanu pöörama. Samuti on määratletud tugialadest ja 

koridoridest koosnev roheline võrgustik ning antakse soovitusi antud aladel konflikitde 

vähendamiseks ja pehmendamiseks. Lisaks on käsitletud eraldi silmapaistvalt ilusa vaatega 

kohti (48), mida iseloomustavad vaate avarus, ilu ja suhteliselt hea ligipääsetavus. Välja on 

toodud erinevad kõrge loodusväärtusega maa-alad, mille säilitamiseks on samuti antud 

dokumendiga seatud erinevaid tingimusi. Lõpetuseks tehakse ettepanekuid uute 

rahvusmaastike või kaitsealade moodustamiseks (Teemaplaneering 2003). 
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2.3. Maakonna valik 

Magistritöös käsitletava maakonna välja selgitamiseks uuriti, millises maakonnas on kõige 

enam väärtuslikke maastikke. Selleks leiti teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“ (2003) või selle puudumisel maakondade planeeringute 

põhjal väärtuslike maastike arv maakonnas. Saadud tulemused kanti arvulise väärtusena 

ühtsesse tabelisse (tabel 2). Selgus, et kõige enam väärtuslikke maastikke asub Pärnu 

maakonnas ja seega valiti see antud magistritöös uuritavaks maakonnaks. 

 

Tabel 2. Väärtuslike maastike arv Eesti maakondade teemaplaneeringutes 

Jrk Maakond Väärtuslikke maastikke arv 

1 Hiiumaa 21 

2 Harjumaa 30 

3 Ida-Virumaa 18 

4 Jõgevamaa 19 

5 Järvamaa 29 

6 Läänemaa 17 

7 Lääne-Virumaa 27 

8 Põlvamaa 16 

9 Pärnumaa 33 

10 Raplamaa 16 

11 Saaremaa 28 

12 Tartumaa 12 

13 Valgamaa 24 

14 Viljandimaa 17 

15 Võrumaa 16 
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Peale selle, et Pärnu maakonnas on kõige rohkem väärtuslikke maastikke on Pärnu maakond 

ka Eesti suurim. Maakond asub Liivi lahe kirderannikul ning selle pindala on 4809,53 km2 

moodustades riigi territooriumist 11.1%. Kokku on maakonnas 19 omavalitsust (joonis 3). 

Millest 17 on vallad ning  2 linnad. Nendeks on Pärnu ning Sindi (Statistikaamet 2017). 

 

 

 

Joonis 3. Pärnu maakonnas asuvad omavalitsused (Pärnumaa Omavalitsuste Liit) 
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2.4. Uuritavate üdlplaneeringute välja selgitamine ja võrreldavad 

parameetrid neis 

Pärast maakonna välja selgitamist töötati läbi Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneering 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2003) ning selle lisa 1 – 

„Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ (Pärnumaa väärtuslikud maastikud 2001). Nendes 

dokumentides olevaid väärtuslike maastike käsitlusi ning nende säilimiseks määratletud 

kasutustingimusi kasutatakse edaspidiste võrdluste tegemiseks. Samuti on need aluseks 

hinnangu andmisel, kuidas omavalitsused on enda üldplaneeringutes edasi andnud infot 

väärtuslike maastike ja nende säilimiseks mõeldud keskkonnatingimuste kohta. 

Antud teemaplaneeringust võeti aluseks (muutmata kujul) sealses peatükis 3.1 määratletud 

väärtuslike maastike säilimiseks mõeldud kasutustingimuste (nõuded ja soovitused) loetelud 

(lisa 1). Seda põhjusel, et need on teemaplaneeringu kohaselt „üldised kasutustingimused“ 

ning vajavad täpsustamist detailsemate rakendusvahenditega, mille hulka kuuluvad ka 

omavalitsuste üldplaneeringud (Teemaplaneering 2003). Lisaks kasutati teemaplaneeringu 

lisas „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ olevat maastike registrit, kus on välja toodud iga 

väärtusliku maastiku kõige iseloomulikumad parameetrid. Seetõttu võiks seal asuv info olla 

töö autori arvates kajastatud omavalitsuste üldplaneeringutes olevates väärtuslike maastike 

käsitlustes. 

Kui väärtuslike maastike säilimiseks määratletud üldiseid kasutustingimusi on käesolevas 

töös kasutatud muutmata kujul, siis maastike registris olevatest iseloomustavatest 

parameetritest on tehtud valik. Nende valimisel lähtuti põhimõttest, et võrreldavad 

parameetrid annaksid ilma kaarti nägemata ja ala tundmata piisava ülevaate väärtuslikust 

maastikust. See tähendab, et oleks selgelt aru saada kui suurele omavalitsuse territorriumi 

osale väärtuslike maastike säilimiseks määratletavad kasutustingimused rakenduvad. Samuti 

saaks aimduse, millised on antud piirkonna väärtused ning kui heas seisukorras neid 

arvatakse olevat. Lisaks oleks kajastatud igale konkreetsele väärtuslikule maastikule antud 

soovitused ja alale kehtivaid piirangud.  
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Sellele tuginedes tehti maastike registris olevatest parameetritest järgnev valik:  

• ala pindala; 

• ala tähtsus; 

• ala kirjeldus: 

• ala väärtused: kultuurilis-ajalooline väärtus, loodusväärtus, esteetiline väärtus, 

identiteediväärtus, puhkeväärtus ja turismipotentsiaal; 

• soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas; 

• kehtestatud piirangud ja soodustused. 

 

Töö kõige mahukam osa oli omavalitsuste üldplaneeringute otsimine ja nende läbitöötamine. 

Selleks külastati kõigi Pärnu maakonda jäävate omavalitsuste kodulehekülgi ja koguti kokku 

nende hetkel kehtivad üldplaneeringud, seisuga 31.12.2016 (tabel 3). 

 

Tabel 3. Pärnu maakonna omavalitsuste ametlikud koduleheküljed ja üldplaneeringute 

kättesaadavus neis (seisuga 31.12.2016) 

Jrk Omavalitsus Koduleht Üldplaneering 

1 Are http://arevald.kovtp.ee/ olemas 

2 Audru* http://www.audru.ee/ olemas 

3 Halinga https://www.halingavald.ee/uldinfo olemas 

4 Häädemeeste http://haademeeste.kovtp.ee/uldinfo olemas 

5 Kihnu http://kihnu.kovtp.ee/ olemas 

6 Koonga http://www.koongavald.ee/ olemas 

7 Paikuse http://www.paikuse.ee/ olemas 

8 Pärnu linn http://www.parnu.ee/index.php olemas 

9 Saarde http://saarde.kovtp.ee/uldinfo olemas 

10 Sauga http://www.sauga.ee/ olemas 

11 Sindi linn http://sindi.kovtp.ee/ olemas 

12 Surju http://www.surju.ee/index.php olemas 

13 Tahruranna http://tahkuranna.kovtp.ee/uldinfo olemas 

14 Tootsi http://www.tootsi.ee/ pole kodulehelt 

kättesaadav 

15 Tori http://www.torivald.ee/ olemas 

16 Tõstamaa http://www.tostamaa.ee/ olemas 

17 Varbla http://varbla.kovtp.ee/ olemas 

18 Vändra** http://www.vandravald.ee/uldinfo olemas 

19 Vändra alevvald http://vandra.kovtp.ee/ pole kodulehelt 

kättesaadav 
Märkused: *Kehtib ka Lavassaare valla üldplaneering, **Kehtib ka Kaisma valla üldplaneering 

 

 

http://arevald.kovtp.ee/
http://www.audru.ee/
https://www.halingavald.ee/uldinfo
http://haademeeste.kovtp.ee/uldinfo
http://kihnu.kovtp.ee/
http://www.koongavald.ee/
http://www.paikuse.ee/
http://saarde.kovtp.ee/uldinfo
http://www.sauga.ee/
http://www.surju.ee/index.php
http://tahkuranna.kovtp.ee/uldinfo
http://www.tootsi.ee/
http://www.torivald.ee/
http://www.tostamaa.ee/
http://varbla.kovtp.ee/
http://www.vandravald.ee/uldinfo
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Pärnumaa omavalitsuste kodulehtedelt leiti kokku 19 üldplaneeringut (tabel 3), millest 

Lavassaare ja Kaisma omad on pärast omavalitsuste liitumist jäetud kehtima. Tootsi valla ja 

Vändra alevvalla üldplaneeringud pole ametlikel kodulehtedel kättesaadavad. Tootsi valla 

kodulehel oli põhjendus, et 2014. aastal algatati uue üldplaneeringu koostamist. Vändra 

alevvalla kodulehel oli kirjas, et üldplaneering on kehtestatud 1998. aastal ning sellega saab 

tutvuda Vändra Alevivalitsuses. Teiste Pärnumaa omavalitsuste üldplaneeringute sisu, 

ülesehitus ning kehtestamise aastad on erinevad. Samuti on kasutatud omavalituste 

territooriumile jäävate väärtuslike maastike välja toomiseks üldplaneeringutes erinevaid 

praktikaid. Üldplaneeringute ühiseks hindamiseks kasutati eelnevalt kirjeldatud 

teemaplaneeringust ja selle lisast võetud parameetreid. 

Üldplaneeringute võrdseks hindamiseks peab eelnevalt olema täidetud kaks tingimust: 1) 

üldplaneering peab olema kehtestatud pärast teemaplaneeringut „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“ (2003) ning 4) selle alusel peab omvalitsuse territooriumile 

jääma vähemalt üks väärtuslik maastik. Sellele tuginendes vastab käesoleva töö seisukohalt  

neile kriteeriumitele 14 üldplaneeringut, mis on kantud tabelisse 4. 

 

Tabel 4. Pärnu maakonna omavalitsuste üldplaneeringud, mis on kehtestud pärast 

teemaplaneeringut „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonntingimused“ (2003) ning 

kus asub vähemalt üks väärtuslik maastik 

Jrk Omavalitsus Kehtestati Koostaja Väärtuslikke 

maastikke 

1 Audru 2010 AS Pöyry Entec 4 

2 Halinga 2012 OÜ Arhitektuuribüroo Novel 4 

3 Häädemeeste 2013 Vallavalitsus 4 

4 Kaisma* 2009 Miracon Grupp OÜ 1 

5 Koonga 2016 AS Kobras ja Vallavalitsus 1 

6 Lavassaare** 2011 AS Pöyry Entec 1 

7 Paikuse 2009 ERKAS Pärnu Instituut OÜ / 

Paikuse Vallavalitsus 

2 

8 Saarde 2008 AS Entec 2 

9 Sauga 2016 Skepast & Puhkim OÜ 2 

10 Sindi 2005 AS Entec 1 

11 Tahkuranna 2012 AS Entec Eesti 2 

12 Tori 2009 Vallavalitsus 3 

13 Tõstamaa 2008 AS Entec 6 

14 Vändra 2010 Miracon Grupp OÜ 4 

Märkused: *Ühines Vändra vallaga 2009 aastal, **Ühines Audru vallaga 2013 aastal 
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Lisaks üldplaneeringutele võrreldakse käesolevas magistritöös teemaplaneeringut „Asustust 

ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ja selle lisa „Pärnumaa väärtuslikud 

maastikud“ hetkel koostamisel oleva Pärnu maakonnaplaneeringuga (Pärnu Maavalitsus 

2016b) ning selle lisaga „Väärtuslikud maastikud“ (Pärnu Maavalitsus 2016a). Autor 

kasutab võrdlemiseks koostatava maakonnaplaneeringu versioone, mis 2016. aasta lõpu 

seisuga on saanud heakskiidu Keskkonnaametilt (1.12.2016) ning saadetud juba 

planeeringujärelevalveks Rahandusministeeriumile (8.12.2016). 

Pärast uue maakonnaplaneeringu kehtestamist maavanema poolt kaotab hetkel kehtiv 

(kehtestatud 1998. aastal) maakonnaplaneering kehtivuse. Samuti muutuvad kehtetuks 

teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ning selle lisa 

„Pärnumaa väärtuslikud maastikud“. Seetõttu võrdleb töö autor väärtuslike maastike 

uuendamist ning edasi kandumist uude maakonnaplaneeringusse ja selle lisasse. Kasutades 

selleks samu võrreldavaid parameetreid, mida kasutati omavalitsuste üldplaneeringutele 

hinnangu andmisel ehk väärtuslike maastike säilimiseks määratletud kasutustingimusi ning 

maastike registris olevat infot väärtuslike maastike kohta. 

  

 

2.5. Väärtuslike maastike käsitluste võrdlemise metoodika 

planeeringutes 

Üldplaneeringute võrdlemiseks ja neile hinnangu andmiseks on töö autor koostanud vastava 

hindamisvormi (lisa 1). Selle alusel töötati läbi kõik Pärnumaa omavalitsuste 

üldplaneeringud, mis on kehtestatud peale 2003. aastat ning mille territooriumile jääb 

vähemalt üks väärtuslik maastik.  

Hindamisvormis on kokku 14 erinevat uuritavat kriteeriumi, millest 1-6 annavad ülevaate 

üldisest väärtusliku maastiku käsitlusest üldplaneeringus. Kriteeriumid 7-12 on 

teemaplaneeringust „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ning selle 

lisast „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ võetud parameetrid, mille kasutust 

üldplaneeringutes uuritakse. Saadud tulemuste põhjal koostab autor omapoolse hinnangu 

omavalitsuste üldplaneeringutes olevate väärtuslike maastike käsitluste kohta 
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Hindamisvormi esimeses osas (kriteeriumid 1-6) uuritakse, kuidas omavalitsused on oma 

üldplaneeringutes väärtusliku maastiku mõistet kasutanud. Vastuse saamiseks töötati läbi 

kõik käesolevas töös kasutatavate üldplaneeringute seletuskirjad otsinguga – „väärtuslik“, 

otsides selle abil mõistet „väärtuslik maastik“ või selle erinevaid käändelisi vorme. Saadud 

vastete põhjal kontrolliti vastavust hindamisvormi kriteeriumitele 1-6, milleks on: 

1. üldplaneeringus on olemas väärtuslikke maastikke käsitlev peatükk; 

2. üldplaneeringus on olemas väärtusliku maastiku mõiste seletus; 

3. üldplaneeringus on kirjeldatud, mille alusel on väärtuslikud maastikud valitud; 

4. üldplaneeringus on viide maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“; 

5. üldplaneeringus on viide, kust pärinevad väärtuslikke maastikke kirjeldavad 

parameetrid; 

6. üldplaneeringus on „väärtusliku maastiku“ mõistet kasutatud väljaspool väärtuslikke 

maastikke käsitlevat peatükki. 

 

Saadud otsingutulemused kanti hindamisvormi kasutades „+“ ja „ – “ süsteemi, ehk: 

• kui vastav kriteerium oli üldplaneeringus täidetud, märgiti hindamisvormi vastavasse 

lahtrisse „ + “; 

• kui vastav kriteerium oli üldplaneeringus täitmata, märgiti hindamisvormi vastavasse 

lahtrisse „ – “. 

 

Viimase kriteeriumi puhul, kui kontrolliti väärtusliku maastiku kasutust väljaspool vastavat 

peatükki, on hindamissüsteemi mõnevõrra täpsustatud ja muudetud. Lähtutud on eelkõige 

mõiste sisu kasutamisest ning viitamisest, mitte selle kasutusrohkusest. Samuti ei arvestata 

hindamisel „väärtusliku maastiku“ mõiste kasutamist sisukorras ega pealkirjades. Tulemuse 

märkimisel hindamisvormi on eespool kirjeldatavat hindamissüsteemi muudetud järgmiselt: 

• kui „väärtusliku maastiku“ mõistet oli väljaspool konkreetset väärtuslikke maastikke 

käsitlevat peatükki kasutatud, märgiti hindamisvormi vastavasse lahtrisse „ + “; 

• iga kasutustingimuse seadmisel, mis on väljaspool konkreetset väärtuslikke 

maastikke käsitlevat peatükki, märgitakse lahtrisse lisaks „+“-le vastavalt 

määratletud kasutustingimuste arv (Näiteks kui mõistet oli väljaspool konkreetset 

väärtuslikke maastikke käsitlevat peatükki kasutatud ning oli seatud kaks 

kasutustingimust, siis märgiti hindamisvormi vastavasse lahtrisse „ +2 “) ; 
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• kui „väärtusliku maastiku“ mõistet polnud väljaspool konkreetset väärtuslikke  

maastikke käsitlevat peatükki kasutatud, siis märgiti hindamisvormi vastavasse 

lahtrisse „ – “. 

Kasutustingimused, mis olid määratletud väljaspool konkreetset väärtuslikke maastikke 

peatükki, tuuakse välja käesoleva magistritöö tulemuste peatükis. 

Hindamisvormi teises osas (kriteeriumid 7-14) uuriti, kuidas omavalitsused on enda 

üldplaneeringutes kasutanud maakonna teemaplaneeringus ning selle lisas olevaid 

parameetreid väärtuslike maastike kohta. Selleks kasutati võrdlevat analüüsi, mille käigus 

võrreldi juba eespool kirjeldatud maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“ määratletud kasutustingimusi ja maastike registrist valitud 

parameetreid omavalitsuste üldplaneeringutes olevate väärtuslike maastike käsitlustega. 

Esmalt otsiti üldplaneeringutest järgnevaid parameetreid: väärtuslike maastike suurused, 

väärtuslike maastike tähtsused, väärtuslike maastike väärtuste hinnangud, väärtuslike 

maastike kirjeldused, konkreetsele väärtuslikule maastikule antud soovitusi, konkreetsele 

väärtuslikule maastikule kehtivaid piiranguid, üldisi väärtuslike maastike säilimiseks 

määratletud nõudeid ning üldisi väärtuslike maastike säilimiseks määratletud soovitusi. 

Seejärel võrreldi saadud infot teemaplaneeringus ning maastike registris olevate samade 

parameetritega. Võrdlemisel saadud tulemused kanti hindamisvormi järgneva süsteemi 

alusel: 

• kui üldplaneeringus oli otsitav parameeter välja toodud ning esitatud muutmata kujul 

võrreldes teemaplaneeringus või selle lisas olevate samade parameetritega, märgiti 

hindamisvormi vastavasse lahtrisse „ + “; 

• kui üldplaneeringus oli otsitav parameeter välja toodud, kuid see erines võrreldes 

teemaplaneeringus või selle lisas olevate samade parameetritega, märgiti 

hindamisvormi vastavasse lahtrisse „ x “; 

• kui üldplaneeringus polnud otsitavat parameetetrit välja toodud, märgiti 

hindamisvormi vastavasse lahtrisse „ – “; 

Eelnevalt kirjeldatud hindamiskriteeriumite korral vaadati igat konkreetset situatsiooni 

eraldi ning erandjuhtude ilmnemisel märgiti need hindamisvormis sümboliga „*“. Kõik 

ilmnenud erandjuhud seletatakse lahti tulemuste peatükis. 
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Lisaks üldplaneeringutele võrreldakse käesolevas töös omavahel maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringut „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ning selle lisa 

„Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ hetkel koostamisel oleva maakonnaplaneeringu ja 

selle lisaga „Väärtuslikud maastikud“. Koostatavas Pärnu maakonnaplaneeringus võrreldi 

teemaplaneeringus olevate väärtuslike maastike säilimiseks määratletud üldiste 

kasutustingimuste kasutamist. Töö käigus võrreldi kuidas koostatavasse 

maakonnaplaneeringusse on üle kantud teemalplaneeringus olevad üldised väärtuslike 

maastike säilimiseks määratletud kasutustingimused (lisa 1). On need jäetud 

maakonnaplaneeringusse kandmisel samaks, tehtud muudatusi, jäetud välja toomata või 

lisatud uusi kasutustingimusi. Planeeringute lisades asuvatest maastike registrites olevatest 

parameetritest kasutatakse võrdlemiseks samu parameetreid, mille olemasolu uuriti 

omavalitsuste üldplaneeringutes. Sarnaselt kasutustingimustele võrreldi, kas registris 

olevaid parameetried on kasutatud muutmata kujul või on neid muudetud. 
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3. TULEMUSED 
 

3.1. Audru ja Lavassaare üldplaneering 

Audru valla üldplaneering on kehtestatud aastal 2010 ning on koostatud koostöös AS Pöyry 

Entec’iga. Väärtuslikke maastike jääb omavalitsuse territooriumile viis: 1) Lavassaare - 

Virussaare turbamaa, 2) Manija - Liu rannikumaastik, 3) Lindi - Tõstamaa teemaastik, 4) 

Nätsi - Võlla soomaastik ja 5) Audru – Valgerand (Audru valla üldplaneering 2010). 

Lavassaare - Virussaare turbamaa väärtuslik maastik asub Audru valla territoriumil alates 

aastast 2013, kui Lavassaare vald ühines Audru omavalitsusega. Sellest ajast kehtib 

territooriumil peale Audru valla üldplaneeringu veel Lavassaare üldplaneering, mis on 

kehtestatud aastal 2011. Sarnaselt Audru valla üldplnaeeringule on see valminud koostöös 

AS Pöyry Entec’iga (Lavassaare üldplaneering 2011). 

Magistritöö käigus koostatud ning Audru valla üldplaneeringu põhjal täidetud 

hindamisvormist selgub, et Audru valla üldplaneeringus on hindamisvormi esimesest osast, 

täitmata vaid 2. kriteerium. Nimelt on üldplaneeringus välja toomata väärtuslikku maastikku 

seletav mõiste. Kriteeriumid 1 ja 3-6 on üldplaneeringus hindamisvormi põhjal täidetud. See 

tähendab, et üldplaneeringus on olemas väärtuslikke maastikke käsitlev peatükk. Samuti 

viidatakse maakonnaplaneeringu teemalpaneeringule „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“. Kirjeldatakse, mille põhjal on väärtuslikud maastikud valitud ning 

kust pärinevad üldplaneeringus kasutatavad väärtuslikke maastikke iseloomustavad 

parameetrid. Lisaks on seatud üks kasutustingimus, mille määratlemisel on „väärtusliku 

maastiku“ mõistet kasutatud väljaspool väärtuslikke maastikke käsitlevat peatükki. 

Hindamisvormi teisest osast ehk teemaplaneeringus ja selle lisas olevate parameetrite ja 

väärtuslike maastike säilimiseks määratletud kasutustingimuste kasutamisest 

üldplaneeringutes selgub, et Audru valla üldplaneeringus on vaid ühte maastike registris 

olevat parameetrit kasutatud muutmata kujul. Selleks on kriteerium 10, mis käsitleb 

väärtuslikele maastikele teemaplaneeringu lisas antud hinnangute kajastamist 

üldplaneeringus. Ala kirjeldused ning väärtuslike maastike säilimiseks määratletud nõuded 
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ja soovitused on hindamisvormi alusel üldplaneeringus välja toodud muudetud kujul. Üldse 

pole hindamisvormi teise osa põhjal üldplaneeringus käsitletud kriteeriume 7-8 ning 11-12. 

See tähendab et välja on toomata väärtuslike maastike pindalad ja nende tähtsused samuti 

soovitused ja piirangud, mis kehtivad konkreetse väärtusliku maastiku piires. Seega on 

üldplaneeringus käsitletud hindamisvormis olevatest kriteeriumitest kokku 9 ning vaid 5 on 

jäetud üldplaneeringust välja. 

Audru valla territooriumil kehtivas Lavassaare üldplaneeringus on hindamisvormis olevatest 

kriteteeriumitest (14) täidetud 8, millest 5 on hindamisvormi esimesest osast. See tähendab, 

et täitmata on üks kriteerium üleüldisest väärtusliku maastiku mõiste kasutust uurivast 

hindamisvormi osast. Tegemist on väärtusliku maastiku mõiste seletuse välja toomisega 

üldplaneeringus, mida hindmisvormi põhjal Lavassaare üldplaneeringus tehtud pole. Teised 

hindamisvormi esimese osa kriteeriumid, milleks on 1 ja 3-6,  on vastavalt tehtud uuringute 

põhjal üldplaneeringus täidetud. Neist 6. kriteeriumi kohaselt on Lavassaare üldplaneeringus 

väärtusliku maastiku mõistet kasutatud väljaspool vastavat peatükki kahel korral. 

Teemaplaneeringust „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ning selle 

lisast „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ võetud parameetrite olemasolu 

üldplaneeringutes, mida uuritakse hindamisvormi teises osas, selgus, et Lavassaare 

üldplaneeringus on uuritavatest kriteeriumitest välja toodud kaks. Seejuures pole kumbagi 

neist kasutatud muutmata kujul, mis tähendab, et Lavassaare üdplaneeringus on 

teemaplaneeringus või selle lisas olevaid parameetreid muudetud. Nendeks on kriteeriumid 

10 ja 13-14 ehk ala kirjeldus ning väärtuslikele maastikele määratletud kasutusttingimused. 

Kriteeriumid 7-9 ning 11-12 on hindamisvormi teises osa põhjal Lavassaare üldplaneeringus 

täitmata. 

 

 

3.2. Halinga valla üldplaneering 

Halinga valla üldplaneering on kehtestatud 2012. aastal koostöös OÜ Arhitektibüroo 

Novel’iga. Väärtuslikest maastikest jäävad Halinaga valla territooriumile 1) Kaisma järvede 

maastik, 2) Kodesmaa - Kaelase piirkonna põllumaastik, 3) Lavassaare - Virussaare 

turbamaa ja  4) Pärnu – Jaagupi (Halinga valla üldplaneering 2012). 
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Hindamisvormi täitmisel ning selleks tehtud uuringute ja võrdluste põhjal selgub, et Halinga 

valla üldplaneeringus on hindamisvormi 14. kriteeriumist täidetud vaid kolm. Kõik need on 

hindamisvormi esimesest osast, milles on uuritud üleüldist väärtusliku maastiku mõiste 

kasutust üldplaneeringus. Täidetud on kriteeriumid 1 ja 5-6 ehk üldplaneerningus on olemas 

väärtuslikke maastikke käsitlev peatükk. Samuti on viidatud maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ning 

kasutatud väärtusliku maastiku mõistet väljaspool väärtuslikke maastikke käsitlevat 

peatükki.  Rohkem hindamisvormis olevaid kriteeriume täidetud pole. 

 

3.3. Häädemeeste valla üldplaneering 

Häädemeeste valla üldplaneering on võrreldavatest planeeringutest üks uuemaid. 

Kehtestatud aastal 2013. Samas aga üks väheseid, mille on koostanud vallavalitsus. Sarnaselt 

eelnevatele on vallale iseloomulik väärtuslike maastike rohkus. Neid jääb valla 

territooriumile neli: 1) Rannametsa, 2) Häädemeeste, 3) Ikla - Kabli - Jaagupi rannamaastik 

ja 4) Põhja - Liivi märgala (Häädemeeste valla üldplaneering 2013). 

Üldist väärtusliku maastiku mõiste kasutust uurivatest hindamisvormi kriteeriumitest 

selgub, et Häädemeeste üldplaneeringus on välja toomata väärtusliku maastiku mõiste sisu. 

Teised hindamisvormi esimese osa kriteeriumid on Häädemeeste üldplaneeirngus täidetud. 

See tähendab, et üldplaneeringus on olems väärtuslikke maastikke käsitlev peatükk, 

kirjeldatakse, millistel alustel on väärtuslikud maastikud valitud. Samuti on olemas viited, 

kust on saadud väärtuslikke maastikke käsitlevad paramameetrid ning maakonnaplaneeringu 

teemalplaneeringule. Lisaks on hindamisvormi esimese osa kuuenda kriteeriumi alusel 

väljaspool konkreetset väärtuslike maastike peatükki mõistet kasutatud kolme tingimuse 

määratlemisel. 

Hindamisvormi kriteeriumitest 7-14 on Häädemeeste üldplaneeringus täidetud kolm (9-10 

ja 13) ning täitmata viis (7-8, 11-12 ja 14) uuritavat kriteeriumi. Täidetud kolmest 

kriteeriumist on Häädemeeste üldplaneerngus kasutatud ühte muutmata kujul. Selleks on 10. 

kriteerium, kus uuriti väärtuslikele maastikele omistatud väärtuste hinnangu välja toomist 

üldplaneeringus ning nende vastavust maastike registris oleva vastava parameetriga. Ala 

kirjeldused ning väärtuslike maastike säilimiseks määratletud nõuded on Häädemeeste 

üldplaneeringus väljad toodud, kuid võrreldes teemaplaneeringu ja maastike registri 
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vastavate parameetritega on neid muudetud. Seega on kõigist 14 hindamisvormi 

kriteeriumist Häädemeeste üldplaneeringus täidetud 8 ning täitmata 6 kriteeriumi. 

 

3.4. Koonga valla üldplaneering 

Koonga valla üldplaneering on kehtestatud 2016. aastal. Koostajateks on AS Kobras ning 

Vallavalitsus. Käesoleva töö kriteeriumitele vastavatest omavalitsustest ning nende 

üldplaneeringutest on Koonga vald üks kahest, mille territooriumile jääb teemaplaneeringu 

järgi ainult üks väärtuslik maastik. Selleks on riikliku tähtsusega Soontagana (Koonga) 

väärtuslik maastik (Koonga valla üldplaneering 2016). 

Hindamisvormist tulenevalt on Koonga valla üldplaneeringus üldisest väärtusliku maastiku 

mõiste kasutusest täitmata kriteeriumid 2 ning 5. Nimelt on Koonga üldplaneeringus välja 

toomata väärtsliku maastiku mõiste seletus ja kirjeldamata, kust pärinevad väärtusliku 

maastiku kohta käivad paramateerid. Ülejäänud hindamisvormi esimeses osas olevad 

kriteeriumid on üldplaneeringus täidetud. Seega on üldplaneeringus olemas väärtuslike 

maastike peatükk ning kirjeldatud, mille alusel väärtuslikud maastikud valitud. Samuti on 

viidatud teemaplaneeringule ning määratletud väärtusliku maastiku mõistet kasutades 

väljaspool konkreetset peatükki kaks kasutustingimust. 

Hindamisvormi teisest osast selgub, et üldplaneeringus on välja toodud väärtusliku maastiku 

kirjeldus ning seda on kasutud muutmata kujul. Samuti on üldplaneeringus olemas 

väärtuslike maastike säilimiseks määratletud kasutustingimused. Neid on hindamisvormi 

põhjal aga võrreldes teemaplaneeringus määratletuga kasutatud üldplaneeringus muudetud 

kujul. Ülejäänud kriteeriume, milleks on 7-8 ning 9-12, pole hindamisvormi kohaselt 

üldplaneeringus välja toodud. Nende hulka kuuluvad ala suurus ja tähtsus, väärtuslikele 

maastikele teemaplaneeringus antud hinnangud ning konkreetselt Koonga valla 

territooriumile jääva väärtusliku maastiku säilimiseks määratletud soovitused ning ala piires 

kehtivad piirangud. Kokku on Koonga valla üldplaneeringus hindamisvormi 14 kriteeriumist 

täidetud pooled ehk 7 ning täitmata samuti 7 kriteeriumi. 
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3.5. Paikuse valla üldplaneering 

Paikuse valla üldplaneering on koostatud vallavalitsuse ja ERKAS Pärnu Instituut OÜ 

koostöös ning kehtestatud aastal 2009. Omavalitsuse territooriumil asub teemaplaneeringu 

järgi kaks väärtuslikku maastikku, milleks on: 1) Reiu jõe suudmeala ja 2) Soomaa (Paikuse 

valla üldplaneering 2009).  

Hindamisvormis olevatest kriteeriumitest (14) on Paikuse valla üldplaneeringus täidetud 10. 

Nendest neli on hindamisvormi esimesest osast ning ülejäänud kuus hindamisvormi teisest 

osast. See tähendab, et üleüldisest väärtusliku maastiku kasutusest on üldplaneeringus 

olemas väärtuslikke maastikke käsitlev peatükk. Samuti on viidatud teemaplaneeringule  

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ning sellele kust väärtuslikke 

maastikke kirjeldavad andmed on võetud. Väljaspool konkreetset peaükki on Paikuse valla 

üldplaneeringus kasutanud väärtusliku maastiku mõistet nelja kasutustingimuse 

määratlemisel. 

Hindmisvormi teise osa põhjal selgub, et kuuest kriteeriumist kolme on üldplaneeringus 

kasutatud muutmata kujul. See tähendab, et üldplaneeringus olevad väärtuslike maastike 

tähtsused, kirjeldused ning konkreetsetele väärtuslikele maastikele määratletud soovitused 

on võetud muutmata kujul maastike registrist. Kriteeriume, kus kehtestatakse konkreetsele 

alale kehtivad piirangud ning väärtuslikele maastikele määratletud kasutustingimused on 

Paikuse valla üldplaneeringus esitatud muudetuna. Lisaks on piirangut käsitlev parameeter 

välja toodud ainult Soomaa väärtusliku maastiku puhul. Seega on hindamisvormis olevatest 

kriteeriumitest (14) Paikuse valla üldplaneeringus  täitmata neli. Vastavalt kaks 

hindamsivormi esimesest osast, millega uuritakse mõiste üldist kasutust üldplaneeringus 

ning kaks hindamisvormi teisest osast, kus võrreldakse teemaplaneeringus ja selle lisas 

olevate parameetrite kasutamist üldplaneeringus. See tähendab et üldplaneeringus on 

täitmata kriteeriumid 2-3, 7 ja 10 ehk pole välja toodud väärtusliku maastiku mõiste seletust 

ning kirjeldust, mille alusel väärtuslikud maastikud valmitud. Samuti on välja toomata 

väärtuslike maastike suurused ning nende väärtustele teemaplaneeringus omistatud 

hinnanguid. 
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3.6. Saarde valla üldplaneering 

Saarde valla üldplaneering on kehtestatud 2008. aastal ning on tehtud koostöös AS 

Entec’iga. Omavalitsuse territooriumile jääb kaks väärtuslikku maastikku: 1) Põhja-Liivi 

märgala ja 2) Kilingi-Nõmme – Saarde (Saarde valla üldplaneering 2008). 

Ülplaneeringu põhjal täidetud hindamisvormist selgub, et esimesest osast täidab Saarde valla 

üldplaneering kriteeriumid 1 ja 4-6. Sellele tuginedes selgub, et üldplaneeringus on olemas 

väärtuslikke maastikke käsitlev peatükk ning väärtusliku maastiku mõistet kasutatud ka 

väljaspool seda. Samuti on olemas viide teemaplaneeringule ning sellele kust on võetud 

väärtuslikke maastikke puudutavad parameetrid. 

Hindamisvormi teisest osast on Saarde valla üldplaneeringus olemas kriteeriumid 8,11 ja 13-

14. Neist kriteeriumid 8 ja 11 ehk väärtuslike maastike tähtsused ning konkreetsele 

väärtuslikule maastikule määratletud soovitused, on Saarde valla üldplaneeringus välja 

toodud muutmata kujul (üldplaneeringus on need aga omavahel ära vahetatud ehk siis need 

soovitused, mis olid maastike registris määratletud Põhja-Liivi märagalale on 

üldplaneeringus määratletud Kilingi-Nõmme - Saarde väärtuslikule maastikule ja vastupidi). 

Hindamisvormi kriteeriumid 13 ja 14 ehk väärtuslike maastike säilimiseks määratletud 

kasutustingimused on Saarde valla üldplaneeringus olemas, kuid neid on võrreldes 

teemaplaneeringus olevate tingimustega muudetud. 

Hindamisvormi alusel on Saarde valla üldplaneeringus täitmata kriteeriumid 2-3, 7-8, 10 ja 

12. See tähendab et Saarde valla üldplaneeringus ei ole väärtusliku maastiku mõiste seletust 

ega kirjeldatud, millistel alustel on väärtuslikud maastikud valitud. Samuti pole 

üldplaneeringus välja toodud väärtuslike maastike suuruseid, kirjeldusi, teemaplaneeringuga 

antud hinnanguid ega konkreetsele väärtuslikule maastikule kehtivaid piiranguid. 

 

3.7. Sauga valla üldplaneering 

Sauga valla üldplaneering on võrreldavatest üldplaneeringutest kõige uuem. Kehtstatud on 

see 2016. aasta talvel. See on tehtud koostöös Skepast & Puhkim OÜ’ga  ning väärtuslikest 

maastikest jäävad omavalitsuse territooriumile 1) Sindi ja 2) Niidu - Tammiste metsamaastik 

(Sauga valla üldplaneering 2016). 
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Sauga valla üldplaneeringu põhjal täidetud hindamisvormist selgub, et 14. kriteeriumist on 

ülplaneeringus käsitletud 8. Neist viis on hindamisvormi esimesest osast ning 3 teisest. 

Hindamisvormi esimeses olevatest kriteeriumitest on Sauga valla üldplaneeringus välja 

toomata väärtusliku maastiku mõiste seletus. Seevastu olemas on väärtuslikke maastikke 

käsitlev peatükk ning kirjeldatud millistel alustel on väärtuslikud maastikud valitud. Samuti 

on olemas viited nii teemaplaneeringule kui ka sellele, kust on võetud üldplaneeringusse 

väärtuslike maastikke iseloomustavad parameetrid. Lisaks on mõistet kasutatud väljaspool 

konkreetset peatükki ning sellele viidates määratletud kolm kasutustingimust. 

Hindamisvormi teisest osast on üldpaneeringus välja toodud kriteeriumid 9, 11 ja 14. 

Nendest esimene (9) on väärtuslike maastike kirjeldused, mis on üldplaneeringutes olemas, 

kuid hindamisvormi alusel on võrreldes maastike registriga muudetud. Samuti on 

üldplaneeringus olevaid kasutustingimustena määratletud soovitusi võrreldes 

teemaplaneeringus olevatega muudetud. Vaid konkreetsele väärtuslikele maastikele 

maastike registris määratletud soovitused on Sauga valla üldplaneeringus välja toodud 

muutmata kujul. Ülejäänud kriteeriumid on hindamisvormi teise osa alusel üldplaneeringus 

välja toomata. Nendeks on ala suurus, tähtsus, väärtuste hinnangud maastike registris, 

piirangud konkreetsel väärtuslikul maastikul ning kasutustingimustena määratletud nõuded.  

 

3.8. Sindi linna üldplaneering 

Sindi linna üldplaneering on tehtud koostöös AS Entec’ga ning kehtestatud aastal 2005. 

Väärtuslikke maastikke jääb omavalitsuse territooriumile ainult üks. Selleks on Sindi 

väärtuslik maastik (Sindi linna üldplaneering 2005). 

Hindamisvormi alusel on Sindi linna üldplaneeringus olemas väärtuslikku maastikku 

käsitlev peatükk ning viidatud teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“. Välja on seega hindamisvormi esimestest kriteeriumitest jäetud 

väärtusliku maastiku mõiste seletus, kirjeldamata, millistel alustel on väärtuslikud maastikud 

valitud ja viitamata kust pärinevad väärtuslikke maastikke kirjeldavad parameetrid. Samuti 

pole üldplaneeringus väljaspool väärtusliku maastiku peatükki mõistet kasutatud. 

Hindamisvormi teisest osast on Sindi linna üldplaneeringus olemas väärtusliku maastiku 

kirjeldus, mis on täpselt sama, mis maastike registris. Lisaks on üldplaneeringus olemas 
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väärtusliku maastiku säilimiseks määratletud nõuded ning konkreetselt Sindi väärtuslikule 

maastikule maastike registris tehtud soovitused. Neist viimased, ehk soovitused, on samuti 

üldplaneeringus kasutatud muutmata kujul, kuid nõudeid on võrreldes teemaplaneeringus 

olevatega muudetud. Hindamisvormi alusel pole Sindi linna üldplaneeringus välja toodud 

kriteeriume 7-8, 10, 12 ja 14. Nendeks väärtusliku maastikusuurus ja tähtsus, maastike 

registris olev hinnng, piirangud Sindi väärtuslikul maastikul ning soovitused. 

 

3.9. Tahkuranna valla üldplaneering 

Tahkuranna valla üldplaneering on kehtestatud aastal 2012 ning koostatud koostöös AS 

Entec’ga. „Pärnumaa väärtuslike maastike“ alusel jääb omavalitsuse territooriumile kaks 

väärtuslikku maastikku: 1) Uulu – Tahkuranna - Jõulumäe ja 2) Rannametsa. 

Üldplaneeringus järgi jääb valla territooriumile ka Rei jõe suudmeala väärtuslik maastik 

(Tahkuranna valla üldplaneering 2012). 

Tehtud võrdluste ning hindamisvormi põhjal selgub, et Tahkuranna üldplaneeringus on 

väärtusliku maastiku üleüldisest käsitlustest üldplaneeringus ehk kriteeriumitest 1-6 täitmata 

vaid üks. See tähendab üldplaneeringus pole välja toodud väärtusliku maastiku mõiste 

seletust. Ülejäänud hindamisvormi esimese osa kriteeriumid on üldplaneeringus olemas. 

Seega on Tahkuranna üldplaneeringus peatükk, kus käsitletakse väärtuslikke maastikke, 

kirjeldatud mille alusel need valitud on, viidatud teemaplaneeringule ja kohale kust on 

võetud väärtuslike maastike kohta käivad parameetrid. Mõistet on samuti väljaspool 

peatükki kasutatud ning ühel korral on sellele viidates määratletud kasutustingimus. 

Hindamisvormi teisest osast ehk kriteeriumitest 7-14 on Tahkuranna üldplaneeringus olemas 

kriteeriumid 9-10 ning 13-14. Tehtud võrdluste kohaselt on neist kümnendat kriteeriumit 

ehk teemaplaneeringus antud hinnanguid väärtuslikele maastikele, kasutatud Tahkuranna 

üldplaneeringus muutmata kujul. Teisi on üldplaneeringus kasutatud muudetuna. 

Hindamisvormi alusel on Tahkuranna üldplaneeringus välja toomata jäetud väärtuslike 

maastike suurused, tähtsused, konkreetsele väärtuslikule maastikule maastike registris antud 

soovitused ning aladel kehtivad piirangud. 
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3.10. Tori valla üldplaneering 

Tori valla üldplaneering on koostatud koostöös valla elanike, volikogu liikmete ja 

vallavalitsuse töötajatega ning on kehtestatud aastal 2009. Omavalitsuse territooriumile jääb 

kolm väärtuslikku maastiku, milleks on: 1) Tori, 2) Soomaa ja 3) Piistaoja põllumaastik (Tori 

valla üldplaneering 2009). 

Hindamisvormist, mis on täidetud Tori üldplaneeringu põhjal, selgub, et üldplaneeringus on 

olemas väärtuslike maastike peatükk, viidatud teemaplaneeringule ning sellele kust 

pärinevad väärtuslikke maastikke kirjeldavad parameetrid. Samuti on väljaspool väärtuslike 

maastike peatükki kasutatud väärtusliku maastiku mõistet käsitletud, kuid pole mõiste sisu 

ega kirjeldust, mille põhjal väärtuslikud maastikud valitud on. 

Hindamisvormi teisest osast on Tori valla üldplanaeeringus olemas kriteeriumid 9 ja 12-14. 

Nendeks on väärtuslike maastike kirjeldused, mida on üldplaneeringus kasutatud samal 

kujul, nagu maastike registris. Samuti on üldplaneeringus välja toodud muutmata kujul 

teemaplaneeringus olevad kasutustingimused. Piirangutest on välja toodud ainult Soomaa 

väärtuslikul maastikul kehtvivad piirangud. Rohkem hindamisvormi alusel Tori valla 

üldplaneeringus uuritavad kriteeriume pole välja toodud. Seega puuduvad üldplaneeringust 

alade suurused ja tähtused samuti väärtuslikele maastikle omistatud hinnangud ja registris 

olevad soovitused. 

 

3.11. Tõstamaa valla üldplaneering 

Tõstamaa valla üldplaneering on kehtestatud 2008. aastal ning on tehtud koostöös AS 

Entec’ga nagu ka paljude teiste Pärnu maakonda jäävate valdade üldplaneeringud. Tõstamaa 

valda  jääb teemaplaneeringu järgi kõige enam väärtuslikke maastikke nendeks on: 1) Manija 

- Liu rannikumaastik, 2) Lindi - Tõstamaa teemaastik, 3) Tõstamaa – Värati, 4) Ermistu - 

Tõhela järvemaastik, 5) Kastna - Vaiste rannamaastik, 6) Nätsi - Võlla soomaastik 

(Tõstamaa valla üldplaneering 2008). 

Tõstamaa üldplaneeringus on välja toomata väärtusliku maastiku mõiste ning pole 

kirjeldatud millistel alustel need valitud on. Seda hindamistabelis olevate uuringute 
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tulemusena. Samuti on selle alusel Tõstamaa üldplaneeringus olemas nii väärtuslikke 

maastikke käsitlev peatükk samuti on mõistet väljaspool seda kasutatud. Lisaks on viidatud 

teemaplaneeringule ning sellele kust on võetud väärtuslike maastike kohta käivad 

parameertrid. 

Hindamistabeli teises osas olevatest kriteeriumitest on Tõstamaa üldplaneeringus olemas 

ainult üks. Selleks on väärtuslike maastike säilimiseks määratletud nõuded, mida on 

üldplaneeringus, võrreldes teemaplaneeringus olevatega muudetud. See tähendab, et 

Tõstamaa üldplaneeringus on hindamisvormi teisest osast väja toomata 7 kriteeriumi. 

Nendeks on ala suurused, tähtsused, kirjeldused, maastike registris omistatud hinnangud 

ning konkreetsetele väärtuslikele maastikele määratletud soovitused ja kehtestatud 

piirangud. 

 

3.12. Vändra ja Kaisma valla üldplaneeringud 

Vändra vallas kehtib sarnaselt Audru vallaga kaks üldplaneeringut, sest Kaisma vald liitus 

2009. aastal Vändra vallaga. Seetõttu kehtivad seal Vändra valla üldplaneering, mis on 

kehtestatud aastal 2010 ning Kaisma valla üldplaneering, mis on kehtestatud aastal 2009. 

Mõlemad on koostatud koostöös Miracon Grupp OÜ-ga. Omavalitsuse territooriumil asub 

pärast valdade ühinemist neli väärtuslikku maastikku, milleks on: 1) Vihtra - Suurejõe - 

Kurgja jõemaastik, 2) Vändra, 3) Kaisma järvede maastik, 4) Soomaa (Kaisma valla 

üldplaneering 2008; Vändra valla Vändra piirkonna üldplaneering 2010). 

Vändra valla üldplaneeringu põhjal täidetud hindamisvormist selgub, et krieteeriumitest 1-6 

on täitmata vaid 2. kriteerium. Selleks on väärtusliku maastiku mõiste seletus. Olemas on 

viide teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ning 

sellele kust on võetud väärtuslikke maastikke iselooumustavad parameetrid. Samuti on 

olemas väärtuslikke maastikke käsitlev peatükk ning kirjeldatud millistel alustel on 

väärtuslikud maastikud valitud ning mõistet väljaspool konkreetset peatükki kasutatud. 

Hindamisvormi teisest osast on Vändra valla üldplaneeringus olemas kriteeriumid 9 ja 14. 

Nendeks on väärtuslike maastike kirjeldused ning väärtuslikele maastikele määratletud 

üldised kasutustingimused, mida on võrreldes maastike reigistri ning teemaplaneeringus 

olevatega muudetud. Vändra üldplaneeringus on hindamisvormi teise osa alusel välja 
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toomata väärtuslike maastik suurused, tähtsused, maastike registris omistatud hinnangud 

ning konkreetsetele väärtuslikele maastikele määratletud soovitused ja kehtestatud 

piirangud. Lisaks on välja toomata teemaplaneeringus olevatest üldistest 

kasutustingimustest nõuete osa. 

Kaisma valla üldplaneeringust on hindamisvormi esimest osast, mis käsitleb väärtusliku 

maastiku üleüldist kasutust üldplaneeringus, täitmata vaid üks kriteerium. Selleks on 

väärtusliku maastiku mõiste välja toomine üldplaneeringus. Seega on Kaisma 

üldplaneeringus hindamisvormi alusel täidetud kriteeriumiteks väärtuslikke maastikke 

käsitleva peatüki olemasolu, kirjeldatud millistel alustel on väärtuslikud maastikud valitud, 

viidatud teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“, 

olemas viide, kust pärinevad väärtuslikku maastikku iseloomustavad parameetri. Lisaks on 

kasutatud mõistat väljaspool konkreetset väärtusliku maastiku peatükki ning viidates 

väärtuslikele maastikele, määratlenud kaks kasutustingimust. 

Hindamisvormi teises osas tehtud võrdluste põhjal selgub, et Kaisma valla üldplaneeringus 

olev väärtusliku maastiku kirjeldus on võetud muutmata kujul maastike registrist. Samuti on 

regitsrist üldplaneeringus kasutatud muutmata kujul ala tähtsus ning konkreetsele 

väärtuslikule maastikule antud soovitused. Kehtivaid piiranguid antud väärtuslikul 

maastikul on üldplaneeringus muudetud. Ülejäänud neli hindamisvormi teise osa kriteeriumi 

on üldplaneeringus välja toomata. See tähendab, et väärtusiku maastiku suurust ega 

väärtustele omistatud hinnanguid ning teemaplaneeringuga määratletud üldisi 

kasutustigimusi Kaisma üldplaneeringus pole. 

 

3.13. Maakonnaplaneering 

Maakonnaplaneeringu täpsustavat teemaplaneeringut „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ ja selle lisa 1 „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ võrreldi 

koostatava maakonnaplaneeringu ning selle lisaga „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“. 

Teemaplaneeringu ja koostatava maakonnaplaneeringu võrdlusel selgus, et koostatavas 

maakonnaplaneeringus on väärtuslike maastike üldised valiku kriteeriumid sarnaselt 

teemaplaneeringule, loeteluna välja toodud, kuid üks repliik on jäetud toomata. Selleks on –  

maastik rahuldab inimeste püüdlusi tunda rõõmu väärtustest (Pärnu Maavalitsus 2016b). 
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Käesoleva magistritöö lisa 1 on väljavõte teemaplaneeringus „Asustust ja maaskautust 

suunavad keskkonnatingimused“ olevatest väärtuslike maastike säilimiseks määratletud 

üldistest kasutustingimustest. Neid võrreldi koostatavas maakonnaplaneeringus olevate 

väärtuslike maastike säilimiseks määratletud üldiste kasutustingimuste loeteletudega. 

Võrdluse tulemusel selgus, et koostatavast maakonnaplaneeringust on jäetud välja 

konkreetsele piirkonnale suunatud tingimused. Samuti ei ole enam välja toodud alasid, mille 

võiks määratleda kaitsemetsaks. Üldiste kasutustingimuste loetelust, milles on kuus 

tingimust, on esimesed kaks samad, mis teemaplaneeringus. 3-4 on teiste punktide osad ning 

viimased kaks on juurde lisatud. Nendeks on (Pärnu Maavalitsus 2016b):  

• tagada kaunite teelõikude avalik kasutus; 

• tagada kaunite veeteelõikude läbitavus. 

Koostatavas maakonnaplaneeringus on sarnaselt teemaplaneeringule kasutustingimuste all 

olemas väärtsulike maastike omapära säilimiseks määratletut tingumused. 

Teemaplaneeringus on neid viis, aga koostatavas maakonnaplaneeringus 8. Nende 

omavahelisel võrdlusel selgus, et koostatavas maakonnaplaneeringus on tingimused 1-5 

samad, mis teemaplaneeringus. Täpsustatud on tingimusi 4-5, millest esimeses on  

koostatavas maakonnaplaneeringus tuulegeneraatorite ehitamine võimalik üld-või 

eriplaneeringutega, aga teemaplaneeringus on tuulegeneraaortite ehitamine lubatud 

detailplaneeringu alusel. 5-ndas tingimuses, mis reguleerib märgalade kuivendamist, on 

teemaplaneeringus kuivendamine keelatud, kuid koostatavas maakonnaplaneeringus on 

kuivendamine lubatud, kui on olemas kaevandamise luba. 6 tingimus on 5 täpsustus, millega 

reguleeritakse kavendamise tingimusi.  

Tingimused 7-8 on võetud teemaplaneeringust, aga eelenevalt olid need teemaplaneeingus 

olevate üldiste kasutustingimuste loetelude lõpus. Koostatavas maakonnaplaneeringus on 

need toodud omapära säilitamise loetelu hulka. Kui 8 tingimus on võetud 

teemaplaneeringust muutmata kujul, siis 7-ndat tingimust on koostatavas 

maakonnaplaneeringus muudetud. See tähendab et teemaplaneeringus soovitatud 

juurdepääsude ja kättesaadavuse suurendamiseks jalgsi- ja jalgrattamatkade marsruutide 

rajamise asemel tuleb koostatava maakonnaplaneeringu järgi juurdepääsetavuse 

suurendamiseks kavandada meetmed üldplaneeringuga. 
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Üldiste väärtuslike maastike kasutustingimuste teist poolt ehk soovitusi maastikuväärtuste 

suurendamiseks, võrdlemisel selgus, et koostatavas maakonnaplaneeringus on neid 

võrreldes teemaplaneeringus olevatega muudetud. Näiteks teelõikude väärtuse 

suurendamiseks on koostatavas maakonnaplaneeringus lisatud soovitus, mille kohaselt 

tuleks vältida teede õgvendamist. Samas on ära jäetud teemaplaneeringus olnud soovitus, 

millega soovitati korrastada ja luua korralik viidamajandus. Veeteelõikude väärtuste 

suurendamiseks on koostatavas maakonnaplaneeringus ära jäetud teemaplaneeringu 

soovitused, mille kohaselt oleks tulnud hooldada ja säilitada luhaniite ning vesiehitustel 

oleks tagatud paatidele läbipääs. 

Pärandkuluurimaastikel ning metsamaastikus pärnadkultuuri objektide väärtuste 

suurendamiseks määratetud soovitusi pole koostatav maakonnaplaneering muutnud. Neist 

teise puhul on ära jäetud ainult tegevus „eksponeerimine“. Seevastu külamaastike väärtuste 

suurendamiseks määratletud soovitusi on  koostatavas maakonnaplaneeringus vähendatud. 

Välja on jäetud soovitused (Pärnu Maavalitsus 2016b): 

• maaparandusprojektide hindamine maastikukujunduse seisukohalt; 

• põlishaljastuse säilitamine ja hooldamine; 

• taluasemete ja pärandkultuuri elementide säilitamine või taastamine. 

Samuti ei ole soovituse metsatukkade ja põllualade säilitamine, juures soovitust, et neid 

majandataks püsimetsana. 

Muinsuskaitseobjektidele ja kaitstavate loodusobjektidele teemaplaneeringuga 

määratletud soovitused väärtuste suurendamiseks on koostatavas üldplaneeringus sisuliselt 

samad, kuid ära on jäetud soovitused nende hooldamise ja tähistamise osas. 

Arhitektuurilistel vaatamisväärsustel väärtuste suurendamiseks määratletud soovitused 

on koostatavas maakonnaplaneeringus vastavalt teemaplaneeringus olevatele välja toodud. 

Seevastu põlise inimtegevuse muud jäljed väärtusliku maastiku elemendile 

teemaplaneeringus määratletud soovitusi pole koostatavas maakonnaplaneeringus üldse 

välja toodud. 

Lisaks eelnevale selgus võrdlusel, et 2003. aastal teemaplaneeringuga tehtud ettepanek 

nimetada 33-st Pärnu maakonnas asuvast väärtuslikust maastikust 7 rahvusmaastikuks, on 

olemas ka koostatavas maakonnaplaneeringus (2016). 
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Teemaplaneeringu lisas „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ ning koostatavas 

maakonnaplaneeringus lisas „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ olevate maastike 

regsitrite võrdlusel selgus, et Reiu jõe suudmeala väärtusliku maastiku kirjeldusest on 

koostatavas maakonnaplaneeringu lisas olevast maastike registrist välja jäetud lauseosa: kus 

viimastel aastatel on siin välja ehitatud korralik vabaõhulava suurürituste korraldamiseks. 

Samuti on soovituste parameetrist ära jäetud soovitus, mille kohaselt on soovitatav koostada 

detailplaneering uute hoonete ehitamisel jõgede kallastele. Piirangute ja soodustuste 

parameetris on koostatavas maakonnaplaneeringus uuendatud õigusaktide nimesid ehk 

ranna ja kaldakaitse seaduse asemel on looduskaitseseadus. Ülejäänud võrrldavad maastike 

registri parameetrid on  jäetud samaks. 

Sindi väärtusliku maastiku registris on koostatava maakonnaplaneeringu lisas muudetud 

soovituste ja piirangute parameetreid. Vastavalt esimese puhul on välja jäetud soovitus, mille 

kohaselt tuleks Pärnu jõe kallastele uute hoonete ehitamisel koostada detailplaneering ning 

teises on uuendatud õigusaktide nimesid. Kaitstavate loodusobjektide ning ranna ja kalda 

kaitse seaduste asemel on koostatavas maakonnaplaneeringu lisas looduskaitseseadus. Tori 

väärtusliku maastiku regsitris on koostatavas maakonnaplaneeringu lisas olevas maastike 

registris tehtud samad muudatused. 

Vihtra - Suurejõe Kurgja jõemaastiku väärtusliku maastiku registris on koostatavas 

maakonnaplaneeringu lisas muudetud kirjelduses Kurgja talumuuseumi iseloomustavat 

lauset ning välja jäetud informatsioon – tänaseni töötav vesiveski. Soovituste parameertis on 

välja jäetud detailplaneeringu soovitus ning piirangute parameetris uuendatud õigusakte ehk 

kaitstavate loodusobjektide ning ranna ja kalda kaitse seaduste asemel on koostatavas 

maakonnaplaneeringu lisas looduskaitseseadus. 

Vändra väärtusliku maastiku registris olevates parameetrites on koostatava 

maakonnaplaneeringu lisas muudetud ainult piirangute parameetrid. Seega uuendatud on 

õigusaktide nimesid. Kaitstavate loodusobjektide seaduse asemel on looduskaitseseadus. 

Kaisma järvedemaastiku väärtusliku maastiku registrilehti võrreldes selgus, et 

uuendamata on jäetud väärtusliku maastiku asukoht. Nimelt liitus Kaisma vald 2009. aastal 

Vändra vallaga, kuid koostatavas maakonnaplaneeringu lisas olevas Kaisma 

järvedemaastiku väärtusliku maastiku reigistris on selle asukohaks jäetud Kaisma vald, mida 

enam ametlikult ei ole. Lisaks teemaplaneeringu lisas olevas registris on soovituste 

parameetris repliik, mille kohaselt antud piirkonnas kavandatakse luua Kaisma 
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looduskaitseala, kuid koostatava maakonnaplaneeringu lisas on kirjas, et on loodud Kaisma 

looduskaitseala. Piirangute parameetris on uuendatud õigusaktide nimesid. Kaitstavate 

loodusobjektide ning ranna ja kalda kaitse seaduste asemel on looduskaitseseadus. 

Kodesmaa - Kaelase põllumaastiku väärtusliku maastiku registrilehtede võrdlusel selgus, 

et koostatavas maakonnaplaneeringus olevas regsitis on selle väärtusliku maastiku 

parameetritest muudetud ainult piiranguid. Lisaks õigusaktide muutmisele (kaitsatavate 

loodusobjektide ning ranna ja kalda kaitse seaduse muutmine  looduskaitseseaduseks) on 

välja jäetud mitmeid objekte, millele kehtivad muinsuskaitse seadusest tulenevad piirangud. 

Nendeks on Jaani talu kivikalme, 14.-17. sajandist pärinev Kaelase külakalmistu ning 

Madise talu mullakalme. 

Lavassaare – Virussaare turbamaa väärtusliku maastiku registrilehtede võrdlusel selgus, 

et koostatava maakonnaplaneeringu lisas olevas registris on väärtusliku maastiku asukohaks 

jäetud Lavassaare vald. Aastal 2013 liitus aga Lavassaare vald Audru vallaga. Seega on 

koostatavas maakonnaplaneeringu lisas jäetud muudatus sisse viimata. Muudetud on 

soovituste ja piirangute parameetreid. Neist esimeses on jäetud ära järgnev soovitus - 

Säilitada Pereküla vana külastruktuur, mille eelduseks oleks küla muinsuskaitse alla 

võtmine ning teises on muudetud kaitstavate loodusobjektide seadus looduskaitseseaduseks. 

Soomaa väärtusliku maastiku registris on soovituste parameetris välja toomata  arengukava 

kriteerium, kuna see on hetkel koostamisel. Uulu - Tahkuranna - Jõulumäe väärtusliku 

maastiku registris on koostatava maakonnaplaneeringu lisas muudetud soovituste ja 

piirangute parameetreid. Neist esimeses on ära jäetud uute hoonete ehitamiseks mererannale 

koostatava detailplaneeringu soovitus ning piirangutes on ranna ja kalda kaitse seaduse ning 

kaitstavate loodusobjektide seaduste asemel looduskaitseseadus. 

Rannnametsa väärtusliku maastiku regisris olevas kirjelduses on jäetud koostatavas 

maakonnaplaneeringu lisas muutma üks oluline fakt. Nimelt kirjelduses olev Rannametsa – 

Soometsa looduskaitseala nimi muudeti 2006. aastal ümber Luitemaa looduskaitsealaks. 

Seevastu piirangute parameetris on muudatus sisse viidud. Lisaks on muudetud ranna ja 

kaitse seadus ning kaitstavate loodusobjektide seadus ümber looduskaitseseaduseks. 

Soovituse parameetrist on välja jäetud soovitus, mille kohaselt tuleks uute hoonete 

ehitamisel koostada detailplaneering. 
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Häädemeeste väärtusliku maastiku registris on koostatava maakonnaplaneeringu lisas 

olevas maastike registris soovituste parameetrist välja jäetud soovitus, mille kohaselt tuleks 

uute hoonete ehitamisel koostada detailplaneering ning piirangute parameetris on muudetud 

õigustaktide nimesid. Ranna ja kalda kaitse seadus ja kaitstavate loodusobjektide seadus on 

muudetud loodskaitseseaduseks. 

Koostatava maakonnaplaneeringu lisas olevas Ikla - Kabli - Jaagupi - Rannamaa 

väärtusliku maastiku registris on muudetud samuti soovituste ja piirangute parameetreid. 

Nimelt soovitustest on välja jäetud soovitus mille kohaselt tuleks uue hoonestusala valikul 

teha derailplaneering ning piirangutes on muudetud lisaks õigusaktide nimedele ka kaitseala 

nime. 

Põhja - Liivi märgala väärtusliku maastiku asukoht on koostatava maakonnaplaneeringu 

lisas olevas registris muutmata. See tähendab et registris on märgitud väärtusliku maastiku 

asukohaks Tali vald, kuid see liitus Saarde vallaga 2005. aastal. Seega ametlikult enam sellist 

valda ei eksisteeri. Lisaks on muudetud piirangute parameetri juures õigusaktide nimesid. 

See tähendab ranna ja kalda kaitse ning kaitstavate loodusobjektide seaduste asemele on 

looduskaitseseadus. 

Kilingi-Nõmme - Saarde väärtusliku maastiku registris on  muudetud ainult eelnevalt 

kirjutatud piirangute parameetris olevaid õigusaktide nimesid. Ranna ja kalda kaitse ning 

kaitstavate loodusobjektide seaduste asemele on looduskaitseseadus. Samad muudatused on 

ka Kihnu ja Manija - Liu rannikumaastiku väärtuslike maastike registrilehtedel. 

Lindi - Tõstamaa teemastiku väärtusliku maastiku registrite võrdlusel selgus, et koostatava 

maakonnaplaneeringu lisas olevast registrist on väärtusliku maastiku kirjelduse parameetrist 

välja jäetud lause, mille kohaselt avandeb vaade merele ainult Selistest. Lisaks on muudetud 

registris olevas piirangute käsitluses kaitstavate loodusobjektide seadus 

looduskaitseseaduseks. 

Tõstamaa - Värati väärtusliku maastiku registris on koostatava maakonnaplaneeringu lisas 

olevas registris muudetud soovituste ja piirangute käsitlusi. Neist esimeses on ära jäetud uute 

hoonete ehitamiseks maastikule koostatava detailplaneeringu soovitus ning piirangutes on 

ranna ja kalda kaitse seaduse ning kaitstavate loodusobjektide seaduste asemel 

looduskaitseseadus. 
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Ermistu - Tõhela järvemaastiku väärtusliku maastiku registris on koostatava 

maakonnaplaneeringu lisas tehtud samad muudatused, mis eelmiselgi ehk soovitustest on 

ära jäetud uute hoonete ehitamiseks maastikule koostatava detailplaneeringu soovitus ning 

piirangutes on ranna ja kalda kaitse seaduse ning kaitstavate loodusobjektide seaduste 

asemel looduskaitseseadus. Lisaks on täiendatud väärtusliku maastiku kirjeldust lausega – 

Piirkond hõlmab Ermistu ja Tõhela järved, neid ümbritsevad sood ja Tõhela külamaastiku. 

Kastna - Vaiste väärtusliku maastiku registri võrdlusel on  muudetud soovituste ja 

piirangute parameetreid. Soovitustest on ära jäetud uute hoonete ehitamiseks maastikule 

koostatava detailplaneeringu soovitus ning piirangutes on ranna ja kalda kaitse seaduse ning 

kaitstavate loodusobjektide seaduste asemel looduskaitseseadus. Piirangute parameetrisse 

on lisatud Kastna maastikukaitseala ning sellel kehtiv kaitseala eeskiri. 

Sõmeri - Raespa rannikumaastiku väärtuslikku maastikku iseloomustavas registrilehes on 

koostatava maakonnaplaneeringu lisas ainult piirangute parameetrit. Muudetud on 

õigusaktide nimesid, kaitstavate loodusobjektide ning ranna ja kalda kaitse seadused on 

muudetud looduskaitseseaduseks. 

Varbla väärtusliku maastiku registrite võrdlusel selgus, et ühtegi parameetrit pole 

muudetud. Seevastu Paatsalu - Varbla laidude väärtusliku maastiku registris on tehtud 

muudatusi. Piirangute parameetris on muudetud õigusaktide nimesid. Kaitstavate 

loodusobjektide ning ranna ja kalda kaitse seadused on muudetud looduskaitseseaduseks. 

Nätsi - Võlla soomaastiku väärtusliku maastiku registri võrdlusel selgus, et muudetud on 

ainult piirangute käsitluses olev kaitstavate loodusobjektide seadus looduskaitseseaduseks. 

Ülejäänud parameetrid on jäetud koostatava maakonnaplaneeringu lisas olevas registris 

samaks. Soontagana/Koonga väärtusliku maastiku puhul on tehtud sama muudatus, mis 

eelmiselgi ehk muudetud on ainult piirangutes olev kaitstavate loodusobjektide seadus 

looduskaitseseaduseks. 

Audru - Valgeranna väärtusliku maastiku registri võrdlusel selgus, et koostatava 

maakonnaplaneeringu lisas olevas registris on muudetud soovituste ja piirangute 

parameetreid. Soovitustest on ära jäetud uute hoonete ehitamiseks maastikule koostatava 

detailplaneeringu soovitus ning piirangutes on ranna ja kalda kaitse seaduse ning kaitstavate 

loodusobjektide seaduste asemel looduskaitseseadus. 
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Koostatava maakonnaplaneeringu ning teemaplaneeringu lisades olevaid maastike registreid 

võrreledes selgus et Pärnu ranna ja vanalinna väärtuslike maastike regsitri olevatest 

parameetritest on muudetud kirjeldust, soovitusi ning piiranguid. Kirjelduses on täpsustatud, 

et Rannapark on looduskaitse- ning muinsuskaitsealune park. Samuti on täpsustatud Pärnu 

vanalinna muinsuskaitse alasse jäävaid objekte. Soovitustes on välja jäetud soovitus, mille 

kohaselt tuleks maastiku korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Piirangute 

parameetris on muudetud õigusaktide nimesid vastavalt hetkel kehtivatele seadustele. 

Pärnu rannaniidu registreid võrreldes selgus, et koostatava maakonnaplaneeringu lisas on 

muudetud selle kirjeldust, soovitusi ning piiranguid. Soovitustest on välja jäetud soovitused, 

mille kohaselt tuleks uute hoonete rajamisel maastikule koostada detailplaneering ning 

koostada hooldussoovitused, et korrastada antud maastik. Seevastu on soovitustesse lisatud 

klauslid, mille kohaselt ühtib ala Pärnu rannaniidu looduskaitsealaga, ning läbi 

traditsioonilise maakasutuse säilitada niidumaastik ja looduskooslusedja  üldjuhul ala ei 

hoonestata. Piirangute osas on lisaks õigusaktide nimede muutmisele, milleks on ranna ja 

kalda kaitse seaduse ning kaitstavate loodusobjektide seaduste asemel looduskaitseseadus, 

lisatud piirang, mille kohaselt tuleb kaaluda tegevuslubade väljastamisel keskkonnamõju 

hindamist Natura looduskaitsealale. 

Niidu - Tammiste metsamaastiku väärtuslike maastike registris võrreldes selgus, et 

koostatava maakonnaplaneeringu lisas olevat kirjeldust on mõnevõrra muudetud. Nimelt on 

kirjeldusest välja jäetud kaks lauseosa, millest üks kirjeldab ala piire ning teine, mille 

kohaselt on hakanud puisniidud ning aasad võsastuma. Seevastu on lisatud lause, mis 

kirjeldab, millised osad väärtuslikust maastikust jäävad  Niidu maastikukaitsealale. Lisaks 

on muudetud piirangut, kus on muudetud ranna ja kaldakaitse seadus looduskaitseseaduseks. 

Samas on lisatud kaks piirangut, millest esimese puhul tuleb Pärnu jõe kaldaalade 

arendamisel kaaluda keskkonnamõju hindamise vajalikkust Natura alale ning teine sätestab 

et Niidu maastikukaitsealal tuleb arvestada selle kaitsekorralduskavaga.  

Piistaoja põllumaastiku, Kolga oja luitemaastiku ning Pärnu - Jaagupi väärtuslike 

maastike registri on koostatava maakonnaplaneeringu lisas muudetud vaid ühte piirangute 

ehk varasema kaitstavate loodusobjektide seaduse asemel on looduskaitseseadus. 
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4. ARUTELU 
 

Tuginedes Pärnumaa omavalitsuste üldplaneeringute alusel täidetud hindamisvormidele 

ning töö tulemuste peatükis välja toodud tulemustele saab anda hinnangu väärtuslike 

maastike käsitluste kohta käesolevas töös kasutatud Pärnu maakonna omavalitsuste 

üldplnaeeringutes. Kokku töötati käesolevas töös läbi 14 erinevat Pärnumaa omavalitsuse 

üldplaneeringut, milleks olid: Audru, Halinga Häädemeeste, Kaisma, Koonga, Lavassaare, 

Paikuse, Saarde, Sauga, Sindi, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa ning Vändra. Nende hulgast 

Kaisma ning Lavassaare üldplaneeringud on jäetud pärast omavalitsuste liitumisi kehtima. 

Uuritavate üldplaneeringutega omavalitsuste territooriumitele jääb ühtekokku 33 Pärnu 

maakonnas asuvast väärtuslikust maastikust 27. Mõned neist on omavalitsuste ülesed, 

mistõttu on neid käsitletud mitmes erinevas omavalitsuse üldplaneeringus. 

Hindamisvormis olnud kriteeriumite ning selle põhjal üldplaneeringutega tehtud võrdlustele 

tuginedes on uuritavatest üldplaneeringutest kõige vähem enda üldplaneeringus väärtuslikke 

maastikke käsitlenud Halinga vald, täites hindamisvormi 14. uuritavast kriteeriumist vaid 3. 

Seevastu 10 ehk kõige rohkem kriteeriume oli täidetud Paikuse valla üldplaneeringus. Seega 

üksiki uuritav Pärnu maakonna üldplaneering ei täitnud kõiki hindamisvormis olnud 

kriteeriume. Seetõttu võiks edaspidiste uuringutega välja selgitada, miks on omavalitsused 

jätnud üldplaneeringutes välja toomata väärtuslikke maastikke iseloomustavaid parameetrid. 

Samuti miks on jäetud väärtuslike maastike käsitlused ainult keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruandesse ning pole neid üldplaneeringusse kaastatud. Aluse selleks annab 

Halinga valla üldplaneeringus olev viide, mille kohaselt on väärtuslike maastike käsitlused 

olemas keskkonnamõju strateegilises hindmamises (Halinga valla üldplaneering2012). 

Hindamisvormis olnud kriteeriumitest ei olnud üheski omavalitsuse üldplaneeringus välja 

toodud väärtusliku maastiku mõistet ega väärtuslike maastike suurusi. Samuti ei olnud 

üldplaneeringutes olemas põhjendusi, miks seda tehtud pole. Seega võib oletada, et neist 

esimest ei osatud kusagilt otsida, kuigi väärtuslike maastike mõiste on teemaplaneeringu 

lisas „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ välja toodud või ei peetud seda lihtsalt vajalikuks. 

Seevastu väärtuslike alade suuruste mitte kajastamine omavalitsuste üldplaneeringutes on 

pigem üllatav. Seda enam, et nende suurused on teemaplaneeringu lisas olevas maastike 
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registris väärtuslike maastike kaupa välja toodud ning samuti on üldplaneeringutes viidatud, 

et need on üldplaneeringu kaartide peal välja toodud. Lisaks on mõne omavalitsuse (nt. 

Audru ja Häädemeeste) üldplnaeeringus öeldud, et väärtuslike maastike piire on 

üldplaneeringutega täpsustatud. Seega on selgusetu, miks pole neid arvuliselt välja toodud 

ning seetõttu pole otseselt teada, kui suurele omavalitsuse territooriumi osale rakenduvad 

väärtuslikele maastikele kehtestatud kasutustingimused. 

Väärtuslike maastike piiridest saaks mingi nägemuse, kui üldplaneeringutes oleks 

väärtuslike maastike kirjeldused korrektsed. See tähendab, võetud kas täies mahus maastike 

registrist või teemaplaneeringu lisas „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ olevad pikemad 

kirjeldused, mitte nende esimesed lõigud. Just seda viimast on paljud Pärnumaa 

omavalitsused rakendanud, mis täehndab et üldjuhul on tegemist väga väikese osaga kogu 

kirjeldusest. Sellistel juhtudel on kirjeldused väga pealiskaudsed ega anna täit pilti 

väärtuslikust maastikust ning selle väärtustest. Hindamise alusel on sellist lahendust 

kasutatud kuues Pärnumaa omavalitsuse üldplaneeringus. Viies üldplaneeringus olevad 

kirjeldused on võetud maastike registrist. See tähendab, et kolmes üldplaneeringus on need 

üldse välja toomata. Nendeks on Halinga, Saarde ja Tõstamaa. 

Eranditult kõikides üldplaneeringutes on olemas väärtuslikke maastikke käsitlev peatükk 

ning viidatud teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“. See tähendab, et justkui kõigil üldplaneeringutel võiks olla 

potentsiaali täita kõik hindamisvormis olevad kriteeriumid, kuid nagu eespoolt juba selgus, 

seda pole juhtunud. Isegi, kui väärtuslike maastike kohta käivad parameetrid on 

üldplaneeringus välja toodud, pole Halinga ja Sindi üldplaneeringutes viidatud, kust need 

pärinevad. Teistel on see kriteerium täidetud, kuid ka mitte kõikide parameetride korral. 

Väljaspool väärtuslike maastike peatükki pole ainukesena väärtusliku maastiku mõistet 

kasutatud Sindi üldplaneeringus. Seevastu on Paikuse üldplaneeringus lisaks väljaspool 

konkreetse peatüki kasutamist viidates väärtuslikele maastikele, määratletud veel neli 

kasutustingimust. Teistes üldplaneeringutes on seatud neid vähem ning neljas pole ühtegi. 

Eelkõige on tegemist teemaplaneeringus olevate kasutustingimustega, mida üldplaneeringu 

erinevates ehitus- ja kasutustingimusi määratlevates peatükkides välja tuuakse. Näiteks 

Sauga valla üldplaneeringus on väljaspool väärtusliku maastiku peatükki mõistet kasutatud 

veel peatükis, mis kirjeldab detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid ning juhtusid. 

Nende hulka kuulub ka uue hoonestuse rajamine väärtuslikele maastikele (Sauga valla 
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üldplaneering 2016). Häädemeeste valla üldplaneeringus on väärtusliku maastiku mõistet 

kasutatud näiteks maavarade kaevandamise ja kasutamise põhimõtteid määratlevas peatükis. 

Selle kohaselt ei ole väärtuslikud maastikud takistuseks kaevandamislubade taotlemisel ja 

väljaandmisel, kui on tagatud  õigusaktides sätestatud kord ning tingimused (Häädemeeste 

valla üldplaneering 2013). 

Kui väljaspool väärtuslikke maastikke käsitlevat peatükki oli mõistet kasutatades seadnud 

erinevaid kasutustingimusi 9 üldplaneeringut, siis teemaplaneeringus olevad 

kasutustingimused (nõuded ja soovitused) on peaaegu kõikides uuritavates 

üldplaneeringutes (v.a. Halinga ja Kaisma) välja toodud. Kuid enamasti on need esitatud 

muudetuna. See tähendab, et esitati üldplaneeringus vähem kasutustingimusi, kui 

teemaplaneeringus, muudeti nende sõnastust või täpsustati neid vastavalt enda valla 

territooriumile ja vajadusele. Samuti oli üldjuhul muudetud nende välja toomise laadi 

võrreldes teemaplaneeringuga. Kui teemaplaneeringus olid kasutustingimused esitatud 

loeteludena väiksemates blokkides, siis üldplaneeringus olid need välja toodud lihtsalt ühe 

pika nimekirjana. Uuritavatest üldplaneeringutest tõi välja teemaplaneeringus olevad 

kasutustingimused sama sisu ja vormistusega vaid Tori üldplaneering.  

Lisaks üldistele kasutustingimustele ning nendes olevatel soovitustele on igale väärtuslikule 

maastikule seatud veel täpsemad hooldussoovitused, mis on välja toodud teemaplaneeringu 

lisas olevates maastike registrites. Need on olemas viies üldplaneeringus, milleks on 

Paikuse, Saarde, Sauga, Sindi ning Kaisma. Üldjuhul soovitatakse korrastada üksikobjekte 

ja need tähistada või siis soovitatakse koostada ala kohta täpsem hoolduskava. Seega võiks 

üheks edasiseks uuringuks olla just see aspekt kuidas omavalitsused on väärtuslikele 

maastikele seatud soovitusi on täitnud. 

See võiks olla laiapõhjalisem uuring, milles seotakse soovituste täitmine ning väärtuslikele 

maastikele teemaplaneeringu lisas „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ omistatud tähtsused 

ja väärtuste hinnangud. Ühesõnaga kas riikliku tasandi väärtuslikele maastikele määratletud 

soovitusi täidetakse meelsamini kui maakonna tasandi väärtuslike maastike omasid. Samuti, 

kas seeläbi on suurendatud väärtuslikel maastikel olevaid väärtusi. Aluse selleks annab 

üldplaneeringutes väärtuslike maastike tähtsuste ja väärtustele omistatud hinnangu vähene 

väljatoomine. Neist esimesi ehk tähtsusi kajastavad enda üldplaneeringus vaid Paikuse, 

Saarde ja Kaisma ning väärtustele omistatud hinnangud on välja toonud Audru, 
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Häädemeeste, Tahkuranna ja Kaisma üldplaneeringud. Mõlemad parameetrid on olemas 

Kaisma üldplaneeringus, mis on jäetud kehtima pärast Vändra vallaga liitumist 2009. aastal. 

Väärtuslikele maastikele omistatud hinnanguid on välja toodud üldplaneeringutes vähe, kuid 

seevastu rohkem kui pooltes ehk 8 üldplaneeringus on olemas kirjeldused, mille alusel on 

väärtuslikud maastikud valitud. Viimaseks hindamisvormi kriteeriumiks oli väärtuslikele 

maastikele kehtestatud piirangute välja toomine üldplaneeringutes. Seda on tehtud  kolmes 

üldplaneeringus, milleks on Paikuse, Tori ja Kaisma. Piirdutud on vaid ühe piirangu välja 

toomisega, milleks on mõni kaitse-eeskiri. Näiteks Paikuse ja Tori puhul on tegemist 

Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjaga. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et käesolevas töös uuritud üldplaneeringutes on väärtuslike 

maastike käsitlused väga erinevad. On üldplaneeringuid, milles on täidetud valdav enamus 

hindamisvormis olnud kriteeriumitest ning on neid, milles on täidetud kriteeriume vähem 

kui pool. Seega hindamise alusel ühtegi ideaalset üldplaneeringut Pärnu maakonnas veel ei 

ole ning üldplaneeringutes olevaid väärtuslike maastike käsitlusi saab muuta ainult 

paremaks. Eelkõige tuues välja rohkem informatsiooni, mis on juba määratletud ning mis 

tagaks väärtuslike maastike säilimise ka edaspidi. 

Seetõttu uuriti käesolevas töös lisaks üldplaneeringutele ka koostatavat Pärnu 

maakonnaplaneeringut ning selle lisa „Väärtuslikud maastikud“. Sarnaselt 

üldplaneeringutele võrreldi neid teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ ning selle lisaga „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“. Samuti on 

üheks uurimise põhjuseks asjuolu, et pärast koostatava maakonnaplaneeringu kehtestamist 

muutuvad teemaplaneering ning selle lisa kehtetuteks. Planeeringutes ning nende lisades 

võrreldi väärtuslike maastike säilimiseks määratletud kasutustingimuste ning maastike 

ragistris olevate väärtuslikke maastikke iseloomustava informatsiooni edasikandumist 

koostatavasse maakonnaplaneeringusse ning selle lisasse. Kasutustingimuste võrdlemisel 

selgus, et koostatavas maakonnaplaneeringus on kasutustingimuste hulka vähendatud. 

Eelkõige tuleb see väärtuste suurendamiseks määratletud soovituste arvelt. 

Maastike registreid omavahel võrreldes selgus, et üldjuhul on väärtuslike maastike kohta 

käiv informatsioon jäetud samaks. Muudatusi on tehtud vaid kirjelduste, soovituste ja 

piirangute parameetrites. Kirjeldusi on muudetud seitsmel väärtuslikul maastikul. Enamasti 

on ära jäetud või lisatud üks lause või lauseosa. Vaid Pärnu ranna ja vanalinna ning Pärnu 

rannaniidu väärtuslike maastike kirjeldustes on tehtud suuremaid muudatusi. 
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Rohkem on tehtud muudatusi registrites olevates väärtuslikele maastikele määratletud 

soovitustes. Seejuures on huvitav asjaolu, et 18 väärtuslikule maastikule teemaplaneeringu 

lisas antud soovitus (uute hoonete ehitamisel tuleks teha detailplaneering), on koostatava 

maakonnaplaneeringu lisas ära jäetud 14-l väärtuslikul maastikul. Alles on see jäetud Sõmeri 

- Raespa rannikumaastikule, Lindi - Tõstamaa teemaastikule, Paatsalu - Varbla laidudele 

ning Pärnu ranna ja vanalinna väärtuslikele maastikele. Teiste muudatuste puhul on tegemist 

eelkõige mõne soovituse ära jätmisega. Vaid Pärnu rannaniidu väärtuslikule maastikule on 

lisatud soovitus. 

Välja arvatud Soomaa väärtuslik maastik, on muudetud piirangute parameetris õigusaktide 

nimesid ehk ranna ja kalda kaitse seaduse ning kaitstavate loodusobjektide seaduste asemel 

on looduskaitseseadus. Rohkem on ära jäetud piiranguid vaid Kodesmaa - Kaelase 

põllumaastiku ning Ikla – Kabli – Jaagupi rannamaastiku väärtuslikel maastikel. Kastna – 

Vaiste, Pärnu ranna ja vanalinna, Pärnu rannaniidu ning Niidu - Tammiste metsamaastiku 

väärtuslikele maastikele on koostatava maakonnaplaneeringu lisas olevas maastike registris 

lisatud piiranguid. 

Lisaks eelnevale selgus võrdluse käigus, et registrites on muutmata jäetud kolme väärtusliku 

maastiku asukoht. Nimelt asub Lavassaare – Virussaare turbamaa väärtuslik maastik mitte 

Lavassaare vaid Audru vallas, Põhja - Liivi märgala väärtuslik maastik ei asu enam mitte 

Tali vaid Saarde vallas ning Kaisma järvede maastik ei asu enam Kaisma vaid Vändra vallas. 

Põhjusteks omavalitsuste omvahelised liitumised. 

Kokkuvõtvalt saab koostatava maakonnaplaneeringu ning selle lisaga tehtud võrdluste 

põhjal öelda, et neid on muudetud, kuid mitte oluliselt. Kasutustingimusi on võrredes 

teemaplaneeringuga vähendatud, kuid seda on eelkõige tehtud väärtuste suurendamiseks 

määratletud soovituste arvelt. Samuti on maastike registris olevat informatsiooni muudetud 

vastavalt aja jooksul toimunud muutustele. Seega võib öelda, et koostatavas 

maakonnaplaneeringus on väärtuslike maastike käsitlusi ajakohastatud.  
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöö käigus töötati läbi 14 Pärnumaa üldplaneeringut, mille territooriumile jääb 

kokku 27 Pärnu maakonnas määratletud väärtuslikku maastikku. Nendes olevate väärtuslike 

maastike võrdlemiseks koostati hindamisvormi, milles on kokku 14 erinevat uuritavat 

kriteeriumi. Kriteeriumitega 1-6 uuriti, kuidas on omavalitsuste üleüldist väärtusliku 

maastiku kasutust üldplaneeringus ning kriteeriumitega 7-14 võrreldi, kuidas on 

üldplaneeringus kasutatud teemaplaneeringus määratletud kasutustingimusi ning palju on 

välja toodud maastike registris olevat informatsiooni väärtusliku maastiku kohta. 

Saadud tulemustest selgus, et kõikides üldplaneeringutes, mida käesolevas töös uuriti, on 

väärtuslike maastike käsitlused erinevad. Hindamisvormis olevatest kriteeriumtest (14) oli 

täidetud kõige rohkem Paikuse (10) valla üldplaneeringus ning kõige vähem Halinga valla 

üldplaneeringus (3). Uuritavatest kriteeriumitest olid kõigis üldplaneeringutes olemas 

väärtuslikke maastikke käsitlev peatükk ning viidatud teemaplaneeringule „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonntingimused“. Seevastu üheski uuritavas üldplaneeringus ei 

olnud väärtusliku maastiku mõistet ega välja toodud väärtuslike maastike suurusi. Samuti on 

teemaplaneeringust ja selle lisast võetud väärtuslikke maastikke iseloomustavat infot 

kasutatud nii muutmata kui muudetud vormis. 

Lisaks üldplaneeringutele uuriti käesolevas magistritöös koostatavat maakonnaplaneeringut 

ning selle lisa „Väärtuslikud maastikud“. Neid võrreldi teemaplaneeringu „Asustust 

suunavad keskkonnatingimused“ ning selle lisaga „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“. 

Võrdluste käigus selgitati välja palju on koostatavas maakonnaplaneeringus kasutatud 

teemaplaneeringus seatud kasutustingimusi ning kuidas on muudetud teemaplaneeringu lisas 

olevaid maastike registreid. 

Võrdluste tulemusel selgus, et teemaplaneeringus olevaid kasutustingimimusi on 

koostatavas maakonnaplaneeringus vähendatud. Seda eelkõige maastike väärtuste 

suurendamiseks määratletud soovituste arvelt. Maastike registreid võrreldes selgus, et 

muudetud ei ole ainult Soomaa väärtuslikku maastikku iseloomustavat infot. Teistes on 

muudetud kirjeldust, soovitusi või alale kehtivaid piiranguid. 
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APPROACHES TO VALUABLE LANDSCAPES IN THE 

COMPREHENSIVE PLANS OF THE PÄRNU COUNTY 

MUNICIPALITIES AND IN THE COMPILING COUNTY PLAN 

Summary 
 

As a part of this thesis 14 of Pärnu county municipalities’ comprehensive plans were 

analysed. There are 27 valuable landscapes in the Pärnu county. To compare the 

comprehensive plans an appraisal with 14 criteria was composed. With criteria 1-6 the 

overall usage of valuable landscape concept was studied. Criteria 7-14 were used to compare 

how operational conditions are used in the comprehensive plans which are given in the Pärnu 

county’s thematic plan and how much data about valuable landscapes in landscapes records 

is highlighted.  

It turns out that the approaches of valuable landscapes are different in the Pärnu county 

municipalities comprehensive plans. The criteria in the appraisal were met the most (10) in 

the Paikuse parish comprehensive plan and the least in Halinga parish comprehensive plan. 

In all of evaluated comprehensive plans the chapter about valuable landscapes exists and 

there is a reference to the thematic plan „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“. However in none of comprehensive plans the concept of valuable 

landscape was defined and the areas of valuable landscapes were featured.  

In addition to comprehensive plans the compiling Pärnu county thematic plan and its 

appendix „Väärtuslikud maastikud“ were analyzed in this thesis. These were compared to 

the thematic plan „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ and its 

appendix „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“. By comparison it was determined how much 

operational conditions are used in the county plan which are given in the thematic plan and 

how the landscape registers have changed.  

As a result of the comparison it was observed that these given operational conditions are 

reduced in the county plan. This is done primarily at the expense of the recommendation 

given for increase landscape values. As a result of comparing the landscape registers it was 

discovered that only Soomaa valuable landscape description has not been changed. In others 

there are changes to descriptions, recommendations or area restrictions.  
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Lisa 1. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ väärtuslike maastike säilimiseks määratletud kasutustingimused  

 

 

Maastike säilimiseks määratud üldised kasutustingimused on edaspidi aluseks 

arendus- ja majandustegevuse korraldamisel väärtuslikel maastikel. Täpsemad 

kasutustingimused määratakse detailsemate rakendusvahenditega (planeeringud, 

kavad, projektid).  

 

Väärtuslike maastike maa-aladele on määratud kahe erineva kategooriaga tingimusi:  

1. Nõuded, millest peab lähtuma tegevuste kavandamisel; nende nõuete täitmisel on tagatud 

väärtuslike maastike säilimine  

2. Soovitused, mida tuleks arvestada tegevuste kavandamisel ja mis suurendavad maastike 

väärtust.  

 

Nõuded väärtuslike maastike säilimiseks  
• Igale väärtuslikule maastikule on jätkutegevusena vajalik koostada maastiku-hoolduskava, 

kus muuhulgas täpsustatakse väärtuslike maastike piirid ja hooldamiseks vajalikud 

meetmed. Kui üldplaneering koostatakse enne maastiku-hoolduskava, tuleb määrata 

väärtuslike maastike täpsemad piirid ja käsitleda hooldamiseks vajalikke meetmeid 

üldplaneeringus.  

 

• Ehituskeeluvööndi ulatuse suurendamine või vähendamine tuleb täpsustada 

üldplaneeringuga. Planeeringu käigus selgus, et vajalik on täpsustada 

ehituskeeluvööndi ulatust:  
- Kastna ja Sõmeri poolsaarel, Suti ja Kavaru rannal suurendada ehituskeeluvööndi ulatust 

kuni 200 meetrini (va pärandkultuurmaastike hoidmisega ja vee kasutamisega seotud 

ehitised või kui tahetakse taastada vana külahoonestust).  

- Jaagupi–Kabli–Ikla rannikualal ehituskeeluvööndi vähendamisel või suurendamisel 

järgida ajalooliselt kujunenud asustust, samuti rannaelu traditsioone ja tavasid.  

- Pärnu jõe kallastel väärtuslike maastike ulatuses suurendada ehituskeeluvööndi ulatust kuni 

100 meetrini tootmishoonete ehitamisel (va vanade taluhoonete taastamine ja 

veekasutusega seotud ehitised).  

 

• Täpsustada detailplaneeringu kohustusega alad:  

- uue hoonestusala rajamisel rannal või Pärnu jõe kaldal väärtuslike maastike aladel (200 

meetrit tavalisest veepinnajoonest)  

- Jaagupi–Kabli–Ikla maanteelõigust mere poole jääval rannikualal uue hoonestus-ala 

rajamisel  

- ajaloolistes kihelkonnakeskustes määratakse detailplaneeringu kohustusega alad 

üldplaneeringuga.  

 

• Säilitada väärtuslike maastike omapära:  

- maa sihtotstarbe muutmisel tuleb arvestada, et säiliks maastikumuster  

- väärtuslike märgalade kuivendamine on keelatud  

- hoonete ehitamisel või ümberehitamisel tuleb säilitada ja sobitada maastikule omaseid 

hooneid ja elemente  

- uute ehitusalade ja joonehitiste rajamisel säilitada olemasolevad väärtused ja sobitada uued 

elemendid kooskõlas olemasolevatega  
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- tuulegeneraatorite ja mobiilside mastide ehitamine väärtuslikele maastikele on üldjuhul 

keelatud, ehitamine on võimalik ainult kohaliku omavalitsuse kehtestatud 

detailplaneeringu alusel.  

 

• Säilitada silmapaistvalt ilusad vaatekohad:  

- reserveerida ilusate vaatekohtadega paiga maad puhkekohtadeks ja avaliku kasutusega 

aladeks  

- koostada nende lähipiirkonna hoolduskavad (vaadete avamine ja säilitamine, 

ehituspiirangud vaadetele)  

- uue hoonestusala rajamisel on vajalik koostada detailplaneering.  

• Määrata metsakategooria kaitsemetsaks alljärgnevatel väärtuslikel maastikualadel:  

- Pärnu linna piirist kuni Iklani Via Balticast mere poole jäävatel vanadel rannaluidetel  

- Audru - Paatsalu maantee ääres Selistest kuni Tõstamaani asuvatel vanadel rannaluidetel  

- metsaaladel Valgerannas, Tõstamaal, Võistes, Reius, Tammistes  

- planeeringus fikseeritud kaunite teelõikude ääres 50 meetri laiuselt mõlemal pool teed 

alates teekaitsevööndi piirist  

- tiheasustusaladel.  

 

Soovitused maastikuväärtuste suurendamiseks  

 

Soovitused on üldised kõigi väärtuslike maastike kohta ning nende arvestamine on oluline 

erinevate tegevuste kavandamisel, so planeeringute, kavade ja projektide koostamisel, 

samuti majandus- ja ehitustegevuse puhul.  

Soovitused on antud erinevate maastikuelementide ja tegevuste kaupa alljärgnevalt:  

Teelõigud  

- vaadete avamine  

- õgvendamise vältimine  

- maa reserveerimine peatuspaikadeks  

- puhkekohtade sidumine ilusat vaadet pakkuvate paikadega  

- viidamajanduse korrastamine/loomine  

 

Veelõigud ja veekogude kaldad  

- kaldaalade (eelkõige kallasrajad) hooldamine, vaadete avamine ja vaatekohtadele 

juurdepääsude tagamine  

- veeteelt kaldal olevale vaatamisväärsusele juurdepääsude tagamine  

- vaadete avamine veekogult kallastele  

- luhaniitude säilitamine ja hooldamine  

- veekogude kaevetöödel (puhastamisel taimestikust jne.) loodusliku/lookleva sängi 

taastamine  

- vesiehitustel paatidele läbipääsu tagamine.  

 

Pärandkultuurmaastikud  

- taluasemete ja põldude vaheliste metsatukkade säilitamine  

- veekogude looduslikkuse säilitamine/taastamine  

- tööstushoonete sobitamine maastikku selliselt, et need ei rikuks maastiku ilmet.  

 

 

 



57 

 

Pärandkultuur metsamaastikus  

- pärandkultuuri objektide (kiviaiad, maalinnad, varjupaigad, matusepaigad, lubjaaugud, 

põlised teekohad, taluasemed, kivimurrud) selgitamine veel enne, kui kavandatakse 

raadamist või maastiku väärtusi oluliselt ohustada võivat tegevust  

- pärandkultuuri objektide eksponeerimine ja säilitamine.  

 

Külamaastikud  

- uute magistraalteede ja kommunikatsioonitrasside küladest möödajuhtimine  

- maaparandusprojektide hindamine maastikukujunduse seisukohalt  

- metsatukkade säilitamine ja nende majandamine püsimetsana  

- põllualade säilitamine  

- põlishoonete säilitamine ja taastamine  

- põlishaljastuse säilitamine ja hooldamine  

- taluasemete ja pärandkultuuri elementide säilitamine või taastamine.  

 

Muinsuskaitseobjektid  

- juurdepääsude tagamine, peatuspaikadeks ja parklateks maa reserveerimine  

- korrastamine, hooldamine ja vaadete avamine  

- kaitsetsoonide ulatuse täpsustamine üldplaneeringute ja detailplaneeringutega  

- tähistamine, eksponeerimine.  

 

Looduskaitse üksikobjektid  

- juurdepääsude tagamine, peatuspaikadeks ja parklateks maa reserveerimine  

- korrastamine, hooldamine ja vaadete avamine  

- tähistamine ja eksponeerimine.  

 

Arhitektuurilised vaatamisväärsused  

- juurdepääsude tagamine, peatuspaikadeks ja parklateks maa reserveerimine  

- objektide tähistamine ja eksponeerimine.  

 

Põlise inimtegevuse muud jäljed  

- põliste teede ja teeasemete, taliteede ja salateede säilitamine  

- põliste kivimurdude, lubjapõletusahjude ja rauasulatuskohtade säilitamine  

- põlispõldude säilitamine  

- koolmekohtade ja põliste sillakohtade (sildade) säilitamine.  

 

Maastike kättesaadavuse suurendamiseks on soovitav kavandada ja tähistada jalgsimatkade 

ning jalgrattamatka marsruute.  

Maastikuökoloogilisest printsiibist lähtuvalt tuleks säilitada looduslikud kooslused 

saarekestena kultuurmaastikes. Kui looduslikke kooslusi on paiguti napilt, täiendada neid 

haljastusega ning metsatukkadega.  
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Lisa 2. Üldplaneeringu hindamisvormi näidis: Audru valla üldplaneering 

 

Üldplaneering: Audru valla üldplaneering 

OSA 1: Üldine väärtusliku maastiku mõiste kasutus üldplaneeringus 

Jrk uuritav kriteerium  

1. üldplaneeringus on olemas väärtuslikke maastikke 

käsitlev peatükk 

„+“ 

2. üldplaneeringus on olemas väärtusliku maastiku 

mõiste seletus 

„+“ 

3. üldplaneeringus on kirjeldatud, mille alusel on 

väärtuslikud maastikud valitud 

„-„ 

4. üldplaneeringus on viide maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“ 

„+“ 

5. üldplaneeringus on viide, kust pärinevad 

väärtuslikke maastikke kirjeldavad parameetrid 

„+“ 

6. üldplaneeringus on „väärtusliku maastiku“ mõistet 

kasutatud väljaspool väärtuslikke maastikke 

käsitlevat peatükki 

„+“ 

OSA 2: Teemaplaneeringu lisast „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ olevast maasike registrist ja 

teemaplaneeringust „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ võetud parameetrite 

kasutamine üldplaneeringutes 

Jrk uuritav kriteerium Omavalitsuse territooriumil asuv 

väärtuslik maastik 
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7. Ala pindala „-„ „-„ „-„ „-„ 

8. Ala tähtsus „-„ „-„ „-„ „-„ 

9. Ala kirjeldus „+“ „+“ „+“ „+“ 

10 Ala väärtused: Kultuurilis-ajalooline väärtus, 

loodusväärtus, esteetiline väärtus, identiteediväärtus, 

puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 

„+“ „+“ „+“ „+“ 

11. Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse 

osas 

„-„ „-„ „-„ „-„ 

12. Kehtestatud piirangud ja soodustused „-„ „-„ „-„ „-„ 

13. Üldised 

kasutustingimused 

Väärtuslike maastike säilimiseks määratletud soovitused  „-„ 

14. Väärtuslike maastike säilimiseks määratletud nõuded „-„ 
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Lisa 3. Teemaplaneeringu lisas „Pärnumaa väärtuslikud maastikud“ ja kehtestatava 

maakonnaplaneeringu lisas „Väärtuslikud maastikud“ oleva maastike registri võrdlev näidis  

 

 

Väärtuslik maasiku nimi: Reiu jõe suudmela 

Planeering Maakonnaplaneeringu 

teemaplaneering 

Maakonnaplaneeringu 

lisa 

Suurus (km2) 9,9 9,9 

Tähtsus Maakondlik Maakondlik 

Kultuurilis-ajalooline 

väärtus 

2 2 

Looduslik väärtus 2 2 

Esteetiline väärtus 3 3 

Identiteediväärtus 3 3 

Puhkeväärtus ja 

turismipotentsiaal 

3 3 

Ala kirjeldus Piirkond hõlmab Reiu jõe 

suudmeala ja Pärnu jõe vasakkalda 

koos Paikuse alevikuga. Jõgede 

kallastel kasvab põhiliselt 

männimets. Siin on võimalik 

kalastada, supelda ja sõita paadiga 

Pärnu ja Reiu jõgedel. Nauditavad 

vaated jõele avanevad Pärnu 

Paikuse teelt ja sillalt, samuti Reiu 

vanalt raudteesillalt. Raudteesilla 

lähedal on Reiu puhkekeskus, kus 

viimastel aastatel on siin välja 

ehitatud korralik vabaõhulava 

suurürituste korraldamiseks. Reiu 

jõe paremale kaldale jääb Silla 

küla, mis on oma nime saanud 

jõele ehitatud sildade rohkuse 

järgi. Jõe kaldal on ajalooliselt 

paiknenud põllud ja mets, 

viimastel aastakümnetel on siia 

hakatud ehitama uusi kauneid 

elamuid. Jõe vasakkaldale jääb 

Reiu - Raeküla luitemännik, mis 

on eriti väärtuslik linnalähedane 

puhke- ja spordipaik. Pärnu - Paide 

maantee ääres jääb kahele poole 

teed heakorrastatud Paikuse alevik, 

mis on Pärnu jõe kõrgele 

vasakkaldale kujunenud viimastel 

aastakümnetel. Ajalooliselt oli 

Paikusel Sindi mõis, mille ümber 

paiknesid üksikud talud. Reiu jõe 

suudmes Sindi-Lodjal avastati 

Piirkond hõlmab Reiu 

jõe suudmeala ja Pärnu 

jõe vasakkalda koos 

Paikuse aleviga. Jõgede 

kallastel kasvab 

põhiliselt männimets. 

Siin on võimalik 

kalastada, supelda ja 

sõita paadiga Pärnu ja 

Reiu jõgedel. 

Nauditavad vaated jõele 

avanevad Pärnu Paikuse 

teelt ja sillalt, samuti 

Reiu vanalt 

raudteesillalt. 

Raudteesilla lähedal on 

Reiu puhkekeskus. Reiu 

jõe paremale kaldale 

jääb Silla küla, mis on 

oma nime saanud jõele 

ehitatud sildade rohkuse 

järgi. Jõe kaldal on 

ajalooliselt paiknenud 

põllud ja mets, 

viimastel aastakümnetel 

on siia hakatud ehitama 

uusi kauneid elamuid.  

Jõe vasakkaldale jääb 

Reiu - Raeküla 

luitemännik, mis on 

eriti väärtuslik 

linnalähedane puhke- ja 

spordipaik. Pärnu - 
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2000. aastal Eesti vanimaid kiviaja 

asustatud piirkondi. 

Paide maantee ääres 

jääb kahele poole teed 

heakorrastatud Paikuse 

alev, mis on Pärnu jõe 

kõrgele vasakkaldale 

kujunenud viimastel 

aastakümnetel. 

Ajalooliselt oli Paikusel 

Sindi mõis, mille ümber 

paiknesid üksikud talud. 

Reiu jõe suudmes 

Sindi-Lodjal avastati 

2000. aastal Eesti 

vanimaid kiviaja 

asustatud piirkondi. 

Soovitused maakasutuse, 

ehitustegevuse ja hoolduse 

osas 

Uute hoonete ehitamisel jõgede 

kaldalale on soovitatav 

detailplaneeringute koostamine. 

Pärnu ja Reiu jõgede kallastel on 

maalihke oht, mistõttu 50 meetri 

laiusesse ehituskeeluvööndisse 

uusi hooneid mitte ehitada. 

Maastiku korrastamiseks koostada 

hooldussoovitused. Maastik on 

sobiv metsa-, vee- ja 

looduspuhkuse arendamiseks. 

Korrastada ja väärtustada spordi- 

ja matkaradu. Vaadete avamine 

Pärnu ja Reiu jõele. Korrastada 

Reiu mõispark. 

Pärnu ja Reiu jõgede 

kallastel on maalihke 

oht, mistõttu 50 meetri 

laiusesse 

ehituskeeluvööndisse 

uusi hooneid mitte 

ehitada. Maastiku 

korrastamiseks 

koostada 

hooldussoovitused. 

Maastik on sobiv 

metsa-, vee- ja 

looduspuhkuse 

arendamiseks. 

Korrastada ja 

väärtustada spordi- ja 

matkaradu. Vaadete 

avamine Pärnu ja Reiu 

jõele. Korrastada Reiu 

mõispark. 

Kehtestatud piirangud ja 

soodustused 

Pärnu ja Reiu jõgede kaldaaladel 

kehtivad ranna ja kalda kaitse 

seaduses sätestatud piirangud. 

Muinsuskaitseobjektide kohta 

kehtivad muinsuskaitseseadusest 

tulenevad piirangud. 

Pärnu ja Reiu jõgede 

kaldaaladel kehtivad 

looduskaitseseaduses 

sätestatud ranna ja 

kalda kasutamise 

kitsendused. 

Muinsuskaitseobjektide 

kohta kehtivad 

muinsuskaitseseadusest 

tulenevad piirangud. 
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