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A – SELETUSKIRI 
 

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED 
Käesoleva planeeringu koostamise aluseks on Pärnu Linnavolikogu 17.08.2017. a otsus 
nr 75 Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. 

Alusdokumentatsioonina on kasutatud: 

 Pärnu linna üldplaneering 2001-2025 (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 
20.09.2001. a määrusega nr 26); 

 Pärnus Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu (Rääma prügilale 
päikeseelektrijaama rajamise) keskkonnamõju eelhinnang (OÜ Hendrikson & Ko 
töö nr 2713/16); 

 Selgitused ja arvamus Rääma suletud prügilale päikesepaneelide pargi rajamise 
mõjude kohta (AS Kobras, 12.09.2017. a nr 1-2/357); 

 Geodeetilist alusplaani täpsusastmega M 1:500 1 (OÜ Pärnu Maamõõduteenistus, 
töö nr TM-255/17). Alusplaani koordinaadid on esitatud L-EST97 ja kõrgused 
BK77 süsteemis. Geodeetiline alusplaan on koostatud kinnistu osale, kuhu 
kavandatakse ehitisi; 

 Planeerimisseadust ning teisi Eesti Vabariigis kehtivaid käesolevale 
detailplaneeringule kohalduvaid õigusakte. 

2. PLANEERINGU KOOSTAMISE ÜLESANNE 
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja võimalused Raba tn 34 
kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks, määrata planeeringualal ehitusõigus ja 
maakasutuse juhtotstarve, selgitada välja arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused 
ning liiklus-, parkimis- ja haljastuslahendus. 

Elektrienergiat kavatsetakse tootma hakata peamiselt elektrivõrku ja väiksemas osas 
tootja tarbeks. Maa-ala kinnistupiiride muutmist (kruntideks jagamist) detailplaneeringuga 
ei kavandata. 

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust: 
krundi maakasutuse juhtotstarve muudetakse üldmaast (Üm) tootmismaaks (T). 

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
3.1. PLANEERITAVA ALA ASUKOHT 

Planeeringuala asub Rääma linnaosas Niidu ettevõtluspiirkonnas hõlmates tervikuna 
Raba tn 34 kinnistu (kü tunnus 62504:063:0330, maakasutuse sihtotstarve: jäätmehoidla 

                                                      
1 Kuna planeeringujoonised on mõõtkavas 1:1000, on geodeetilisel alusplaanil kõrgusarve ja tekste 
suurendatud planeeringujooniste mõõtkavale vastavaks. 
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maa 100%, pindala 344 503 m²) 2 . Transpordiga juurdepääs kinnistule toimub Raba 
tänava kaudu. 

Planeeringuala piir on joonistel nr 2 ja 3 paremaks loetavuseks nihutatud kinnistupiiridest 
lahku. Nimetatud joonistel on kinnistu kajastatud osaliselt ja geodeetiline alusplaan 
koostatud kinnistu ala osale, kuhu kavandatakse ehitisi. 

Planeeringuala põhja- ja idaosa jääb Rääma raba koosseisu (ala on ühtlasi määratletud 
ka turbamaardla aktiivse reservvaruna), ülejäänud ala puhul on tegemist endise Rääma 
prügilaga. Kavandatav maakasutuse muudatus (päikeseelektriijaama rajamine) on 
kavandatud endise prügila alale.  

Rääma prügila oli kasutusel alates 1957. aastast. Prügila koosneb kahest osast (vt skeem 
1). Läänepoolse vanema prügila osa kasutamine lõpetati 1991. aastal ning idapoolse 
uuema osa kasutamine lõpetati 2006. aasta juunis. Prügila kogupindala on ligikaudu 18 
hektarit ning sinna ladestatud jäätmete kogus on ligikaudu 1,2 miljonit tonni. Prügikihi 
maksimaalseks paksuseks on 13 m. Prügilasse on ladestatud lisaks olmejäätmetele veel 
ka ehitus- ja lammutusprahti ning ohtlikke jäätmeid, sh haiglajäätmeid. 

 

Skeem 1. Rääma prügila vanem osa tähistatud punasega ja uuem osa sinisega. (Maa-ameti 
kaardirakendus 25.11.2015) 

Mõlemad prügila osad on nõuetekohaselt suletud ja ladestatud jäätmed on kaetud 
järgmiste kattekihtidega: 
 

 Aluskiht 300 mm (inertne mineraalne pinnas); 
 Bentoniitmatt 10 mm (vett pidav savikangas); 
 Drenaažikiht 300 mm (liiv filtratsioonimooduliga k≥4); 

                                                      
2 Joonistel nr 2 ja 3 on kinnistu kajastatud osaliselt 
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 Kattekihid 700 mm (millest 300 mm alakiht, 300 mm ülakiht ja 100 mm huumusrikas 
pinnas). 

Prügila sulgemistööde raames paigaldati uuema prügila alale gaasikogumistorustik ning 
kogutavast prügilagaasist toodetakse koostootmisrežiimil soojus- ja elektrienergiat. 
Vanemale osale rajati kaks gaasieralduskaevu, mis on täidetud kruusaga, et tagada gaasi 
eraldumine nende kaudu. 

Prügila sulgemisega seotud tööd viidi lõpule 2011. aasta sügisel. 

Käesoleval ajal kujutab konserveeritud prügimägi endast ca kuni 10 m kõrgust, laugjate 
nõlvadega küngast, kus hoonestus puudub. Künkal kasvab hõre rohi, puud ja põõsad 
puuduvad. Küngas on piiratud hooldusteega, kogumiskraavi ja kõrge traatvõrk 
piirdeaiaga. Raba tänava lõpust viib künkale asfaltpuru kattega hooldustee. 

Planeeringuala asukoht on vaadeldav joonisel nr 1. 

Planeeringuala olemasolev olukord on graafiliselt kajastatud joonisel nr 2. 

3.2. PLANEERITAVA ALA JA SELLE KONTAKTVÖÖNDI 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS JA OLULISED 

LINNAEHITUSLIKUD MÕJUTEGURID 

Kavandatavast päikeseelektrijaamast vahetult lõunasse ja edelasse jääb Niidu 
ettevõtluspiirkond, põhja- ning idapool asub Rääma raba, mis ulatub osaliselt ka 
detailplaneeringuga käsitletava Raba 34 kinnistu põhja- ja idaservale. Lähiümbruses ei 
asu sellise funktsiooniga tiheasustust, mida kavandatav tegevus häiriks.  

Tegevus sobib oma iseloomult Niidu tööstuspiirkonna äärealale. 

3.3. MAAKASUTUS JA HOONESTUS 

Planeeringuala haarab tervikuna kinnistu Raba tn 34 3. Ala põhja- ja idaosale jääb Rääma 
raba ning ülejäänud kinnistule suletud prügila (endine Rääma prügila). Planeeringualal 
hoonestus puudub. 

Andmed planeeringuala kohta on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1. Planeeringualal asuva kinnistu andmed vastavalt Maa-ameti portaalile 

Aadress/nimetus Katastritunnus Pindala Maakasutuse sihtotstarve 

Raba tn 34 62504:063:0330 344 503  m² Jäätmehoidla maa 100% 

                                                      
3 Joonistel nr 2 ja 3 on kinnistu kajastatud osaliselt 
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3.4. HALJASTUS, LIIKLUS 

Päikeseelektrijaam kavandatakse planeeringuala endise prügila osale, mille sulgemisega 
seotud tööd viidi lõpule 2011. aasta sügisel. Prügila sulgemise järel on kattekihile 
hakanud kasvama taimestik, ala on rohtunud, puid ja põõsaid ei esine. Rääma raba alal 
kasvab ka puid ja põõsaid. 

Planeeringualale pääseb mööda Raba tänavat. Raba tänava lõpust viib alale asfaltpuru 
kattega hooldustee. Hooldustee ümbritseb ka kogu endist prügila ala. 

3.5. TEHNOVÕRGUD 

Planeeringuala endise prügila alale jäätmelademesse on paigaldatud eralduva gaasi 
kogumiseks vertikaalsed gaasikogumiskaevud. Gaasikaevudeni on paigaldatud gaasi 
transiittorustik. Gaasitekke intensiivistamiseks on paigaldatud niisutustorustik. Mõlemad 
torustikud asuvad jäätmelademe kattekihi all. Torustike projekteerimisel ja rajamisel on 
arvestatud jäätmelademe võimalike vajumitega. Torustike projekteerimisel ja 
paigaldamisel on arvestatud ka koormusega torustikele, paigaldatud on toru 
rõngasjäikusega SN8, mis on mõeldud kasutamiseks sõiduteede all. 

Endise prügila ala ümber on rajatud ka drenaažitorustik.  

3.6. KESKKONNATINGIMUSED 

Planeeringualal valitsevaid keskkonnatingimusi ja arendusvõimalusi on käsitletud KSH 
eelhinnangus (OÜ Hendrikson & Ko, töö nr  2713/16). Ehituslike tingimuste määramisel 
on arvestatud ka AS Kobras (12.09.2017. a nr 1-2/357) arvamusega. Peamised 
probleemid päikeseelektrijaama rajamisel endise prügila alale 4  on seotud varasema 
maakasutuse (jäätmehoidla maa) muutusega ja sellest põhjustatud võimaliku mõjuga 
looduskeskkonnale, eelkõige pinnasele ja pinnaseveele (vee ja pinnase saastatus võib 
kaasneda olemasoleva suletud prügila kahjustamisega, mis on olulisim lokaalne 
keskkonnaküsimus). 

Kavandatava tegevuse elluviimisel on mõju vältimiseks pinnasele ja pinnaseveele 
kriitilise tähtsusega prügila kattepinnaste terviklikkuse säilitamine, et ära hoida 
sademevee sattumine suletud prügila kehandisse.  

Prügila toimimisel on võtmekihiks pinnast 70-100 cm sügavusel paiknev 30 cm paksune 
drenaažkiht, mille toimimist ei tohi kahjustada. Arvestada tuleb, et kihti kahjustavaid 
mõjusid ei avalduks päikeseelektrijaama rajamise etapis (paigaldamiseks vajalik 
transport, ehitusmasinad jm), ega ka päikeseelektrijaama kasutusetapis (rajatiste 
pikaaegne seismine alal, transport hooldustööde käigus jm). 

Ca 40% Raba tn 34 kinnistust jääb kohaliku tähtsusega Rääma turbamaardla (reg nr 230) 
alale (9. ja 10. blokk, mis on määratletud aktiivse reservvaruna). Maapõue ja maavara 
kaitse põhimõtted on sätestatud maapõueseaduses (nt maavara kaevandamisväärsena 

                                                      
4 Päikeseelektrijaama rajamist Rääma turbamaardla alale ei kavandata 
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säilimine, juurdepääsu tagamine, loa taotlemine katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks 
jm). Päikeseelektrijaama rajamist turbamaardlale alale ei kavandata. 

Suur osa Rääma raba territooriumist on registreeritud mitmete III kaitsekategooria liikide 
(teder, punaselg-õgija, väikekoovitaja, hänilane, sookurg, mudatilder, punajalg-tilder, 
rüüt, suurkoovitaja) elupaigana. 2007. ja 2013. aastate linnustiku seire tulemused 
näitasid, et Rääma raba linnustik on keskmise või kõrgema looduskaitselise väärtusega 
ning seal esineb arvestatav kaitsealuste liikide asurkond 5.  

Muid registreeritud looduskaitsealuseid objekte kavandatava tegevuse lähipiirkonnas ei 
esine. Natura 2000 alasid kavandatava tegevuse mõjupiirkonnas ei paikne. 

Põhjavesi on Pärnu piirkonnas tervikuna hästi kaitstud (suhteliselt kaitstud), kuna 
maapinnalt lähtuva reostuse eest kaitseb lõhelistes ning karstunud aluspõhjakivimites 
olevaid põhjaveekihte savi ja viirsavi kiht.  

Lähim puurkaev (PRK0004384) asub Rääma prügila naabruses lõuna poolsel küljel. 
Puurkaev asub ca 250 m kaugusel kavandava tegevuse alast (prügila vanem, 
läänepoolne osa). 

Kultuurimälestisi kavandatava tegevuse lähipiirkonnas ei esine. 

4. ÜLDPLANEERINGU KOHANE PIIRKONNA 
ARENG 

Kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu 6 kohaselt asub detailplaneeringu ala Rääma linnaosa 
Niidu ettevõtluspiirkonnas (vt skeem 2). Kuigi üldisemal tasandil näeb üldplaneering ette 
Niidu ettevõtluspiirkonna tihendamise ja Savi tänavast linna piirini (kuhu jääb ka käesolev 
detailplaneeringu ala) nähakse ette peamiselt tootev tööstus, on vana prügila alal 
(detailplaneeringu alal) üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtfunktsioon üldmaa (Üm) 
ja lähtudes riikliku jäätmekäitluse programmist, tehakse üldplaneeringuga ettepanek vana 
prügila sulgeda ja haljastada. 

Planeeringu koostamise eesmärgiks on üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe 
muutmine üldmaast tootmismaaks. Tegemist on seetõttu üldplaneeringu põhilahendust 
muutva detailplaneeringuga. 

                                                      
5 Ülevaade Rääma raba linnustikust ning hinnang planeeritava Rääma 2 turbakaevanduse mõjudest. Mati 
Kose, OÜ Naturum. Pärnu 2013.  
6 http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/areng-ja-planeerimine/uldplaneeringud/kehtivad-
uldplaneeringud  



10 Raba tn 34 kinnistu detailplaneering 

 

 Töö nr 2885/17 

 

Skeem 2. Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse plaanist, kus planeeringuala on 
tähistatud sinise joonega 

5. DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAV 
5.1. ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEKUD JA 

PÕHJENDUSED 

Detailplaneeringu lahendusega tehakse ettepanek üldplaneeringust erinev otstarve näha 
ette valdavalt endise prügila lademe alale, ülejäänud alal säilib looduslik maa. Kuna aga 
katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja määramise korra alusel 7 ei ole võimalik määrata 
samaaegselt tootmismaa sihtotstarbega üldkasutatava maa sihtotstarvet, on kogu 
kinnistu osas planeeritud tootmismaa (elektrienergia ning soojuse tootmise ja jaotamise 
ehitise maa). Seetõttu ei ole detailplaneeringuga kavandatav üldplaneeringuga 
kooskõlas. 

Endise prügila lademe alale uut funktsiooni kavandades on oluline märkida, et 
prügikehandile profileerimisjärgselt paigaldatud geotekstiili tõttu ei tohi alale rajada 
kõrgahaljastust, mis võib ohustada prügila kattekihti. Samamoodi on välistatud alale 
massiivsete (ja suuremaid vundamente eeldavate) rajatiste ehitamine. Lisaks on tegemist 
alaga, mis asub Niidu tööstusrajooni servas, ajaloolises jäätmekäitlustegevuste 
piirkonnas ja ka praegu tegutseb Raba tänaval Paikre OÜ hallatav Pärnu linna 
jäätmejaam. Nimetatud asjaolusid arvesse võttes ei ole põhjust puhkeala rajamist endise 
prügila asukohas pidada sobivaimaks kasutusotstarbeks. Kinnistu territooriumile, mis 
jääb aga Rääma raba koosseisu, tootmistegevust ei planeerita ja seal säilib looduslik 
keskkond. 

Kuna ilma kõrghaljastuseta ja suletud endise prügila ala eraldi võetult ei oma ka hetkel 
(siiani) olulist väärtust puhke- ja haljasalana (selleks otstarbeks väärtuslikumad ja 
ulatuslikud alad asuvad põhja- ja idapool, kus asuvad raba- ja metsamaad), ei ole prügila 

                                                      
7 VV 23.10.2008 määrus nr 155 § 7 lg 1 
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ala osas otstarbe muutmine ning rekreatsioonifunktsiooni ja haljasalade selles mahus 
vähenemine üldplaneeringu lahenduses olulise negatiivse keskkonnamõjuga.  

Päikeseelektrijaama rajamisel tekib konflikte suletud prügila alal kehtivate piirangutega 
vähem. Samuti ei eelda päikeseelektrijaama rajamine suuri investeeringuid ala 
ümberkorraldamiseks ja ühtlasi välditakse kõrge väärtusega ala kasutamist mingis teises 
piirkonnas. 

5.2. PLANEERITAVA ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE 

Detailplaneeringu lahendusega Raba tn 34 kinnistu piire ei muudeta ja katastrisse kantud 
pindala 344 503  m² jääb samaks. 

5.3. KAVANDATAV EHITUSÕIGUS, EHITUSLIKUD JA 

ARHITEKTUURSED TINGIMUSED  

Krundi ehitusõigus on toodud tabelis 2 ja joonisel nr 3. 

Tabel 2. Planeeritud ehitusõigus ja muud nõuded ning tingimused 

Krundi aadress Raba tn 34 
Krundi suurus 344 503  m² 
Planeeritav krundi kasutamise 
sihtotstarbed8 

Elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa 
OE/soojusenergia tootmise ja jaotamise ehitise 
maa (OS) 

Vaste üldplaneeringu juhtotstarvetes  Tootmismaa (T) 
Krundi lubatud suurim hoonete 
ehitisealune pind 

500 m²  

Krundi lubatud suurim rajatiste 
ehitisealune pind 

77 500 m² 

Krundi täisehitus 23% 
Hoonestusala/planeeritud 
päikesepaneelide rajamise ala suurus 

154 915 m² 

Lubatud suurim hoonete arv krundil 1 hoone (alajaam) 
Lubatud rajatised Tootmise ja jaotamise ehitised (päikesepaneelid, 

alajaam, inverterid jm jaama ehitamiseks vajalik 
tehnoloogia); teenindusala (kõvakattega väljak); 
tehnovõrgud 

Hoonete maksimaalne kõrgus 5 m (alajaam) 
Rajatiste maksimaalne kõrgus 6 m (paneelid ja konstruktsioon) 
Maapinna kõrgus olemasolev/planeeritav Säilib olemasolev, v.a planeeritud kõvakattega 

väljak, kus kavandatav maapinna kõrgus on  ca 12 
m/abs (täpsustub projekteerimisel) 

Haljastus Säilib olemasolev looduslik heinamaa ja raba. 
Kõrghaljastus endise prügiala alal ei ole lubatud. 
Võimalikud likvideeritavad puud jäävad 
kõvakattega väljaku alale 

Parkimiskohtade arv Eraldi parkla rajamine ei ole vajalik. 
Teenindusaegne parkimine toimub planeeritud 
kõvakattega väljakul 

Piirded Võrkaed vmt, olemasoleva piirde asukohas 

                                                      
8 Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013 
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Piirangud Rääma turbamaardla: tagada juurdepääs maardla 
alale ja maardla kaevandamisväärsena säilimine 

Olemasolevad tehnovõrgud: tagada töökindlus; 
tagada gaasiväljutus- ja niisutuskaevude ligipääs 

Raba tn 34 kinnistu kaguosasse on reserveeritud maa-ala kõvakattega väljaku 
rajamiseks. Täpne väljaku suurus määratakse projekteerimise käigus ette nähtud ala 
piires. Väljak võimaldab ladustada paneele vmt, samuti saab alal parkida hooldustööde 
tegemise ajal. 

Lubatud ehitise kasutamise otstarbed on 9: torujuhtmed, side- ja elektriliinid (22000); 
maakaabelliin (22143), elektri maakaabelliin (22243), 6-35 kV alajaam ja jaotusseade 
(22246), 110 kV ja kõrgema pingega trafoalajaam (22145), muu elektrienergia 
ülekandeliiniga seotud rajatis (22149), muu kohalik elektrijaotusvõrgu või sideliini rajatis 
(22249), erirajatised (24210). Kohalikul omavalitsuse üksusel on õigus lubada täiendavalt 
loetelus nimetamata kasutamise otstarbeid, kui need sobivad kavandatud tegevusega. 

Päikesepaneelid paigaldatakse konserveeritud prügimäe horisontaalpindadele ja ka 
laugjatele nõlvadele, ridade kaupa, risti lõunasuunaga. (vt foto 1).  

 

Foto 1. Illustratiivne näide päikeseelektrijaama moodulis 

Päikesepaneelide mooduli eeldatav projektsioon maapinnale on ca 20 m X 2,7 m 
(täpsustub projekteerimise käigus). Paneelide alumise serva kõrgus maapinnast tagab 
paneelide all õhu liikumise ja võimaldab hooldust (rohu ja heina niitmine, lume 
koristamine jm).  

Päikesepaneelide grupid asuvad üksteisest sellisel kaugusel, et ka päikese madala 
asendi korral ei toimuks päikesepaneelide omavahelist olulist varjutamist. 

                                                      
9 Majandus- ja taristuministri 02.06.2015. a määruse nr 51 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu lisa 
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Kasutada tuleb päikesepaneele ja konstruktsioone, mis tagavad ilmastikutingimustest 
tulenevate võimalike kahjulike mõjude (sh tuule- ja lumekoormus) vältimise ja/või 
maandamise.  

Päikesepaneelide pargi rajamisel on paneelide paigaldamiseks kaks põhimõttelist 
lahendust, mida on lubatud ka kombineerida: 

 Paneelide kinnitus haruliste postidega katendisse, ulatudes 50-70 cm sügavusele, 
moodustades koos konstruktsiooniga kaalu hinnanguliselt 15-20 kg/m²; 

 Maapealne paigaldus betoonplokkidega, mis teeb ühe paneelide mooduli (võttes 
arvestuslikult aluseks 40 tk, 20 m x 2,7 m) kogukaaluks 4122 kg – s.o ~76kg/m². 

Päikesepaneelide kinnitamiseks on võimalik puurida auke katendi erinevatesse 
kihtidesse, kuid arvestada tuleb, et auke ei tohi puurida prügila uuemas osas 
gaasiväljutuskaevudele ega niisutuskaevudele niivõrd lähedale, et oleks raskendatud 
nende hooldamine. Peab arvestama, et kõikidele kaevudele peab jääma ligipääs.   

Aukude puurimisel/kaevamisel tuleb prügilademel pisteliselt teostada lahtikaevamisi, et 
veenduda kattekihi piisavas paksuses bentoniitmatti vigastamata kattekihti paneelide 
kinnituspostide paigaldadamiseks. 

Tuleb vältida bentoniitmatist läbi puurimist. Kui aga aukude kaevamisel/puurimisel 
vigastatakse bentoniitmatti (ehk augu sügavus peaks olema suurem kui ca 1 m, mis aga 
ei ole tõenäoline, sest paneelide haruliste postide kinnitus ulatub 50-70 cm sügavusele), 
tuleb vettpidava kihi parandamisel järgida prügila sulgemisprojektis toodud juhiseid. Kui 
bentoniitmatile tekitatakse paigaldamisel vigastus (auk, lõhe jms), saab seda parandada 
lõigates vigastatud kohale paiga, mis peab minimaalselt ületama vigastatud koha 
servasid 300 mm. Enne paiga paigaldamist tuleb selle alla puistada 0,4 kg kuiva 
graanulbentoniiti (või samaväärset) õmblusmeetri kohta. Vigastuste paikamiseks tuleb 
kasutada toodet, mille filtratsioonimoodul on ≤5.0x10-11 m/s ja bentoniitsavi mass 3,5 
kg/m². Kui on osutunud vajalikuks bentoniitmati parandamine, tuleb taastada ka selle peal 
paiknev drenaažikiht. Drenaažikihina tuleb kasutada liiva, mille paksus on 300 mm. Liiva 
filtratsioonimoodul peab olema k≥4.0 m/ööp. Peale drenaažikihi paigaldamist tuleb rajada 
700 mm paksune kattekiht. 

5.4. KRUNDI HOONESTUSALA PIIRITLEMINE 

Planeeringulahendusega nähakse ette nii hoone kui rajatiste püstitamist.  

Hoonestusala/planeeritud päikesepaneelide rajamise ala on antud olemasolevast 
säilivast drenaažitorustikust 5 m kaugusel. Nimetatud alast väljapoole on paneelide 
rajamine keelatud. Hoonestusala/planeeritud päikesepaneelide rajamise ala sisse tuleb 
paigaldada ka inverterid ja alajaam. 
 
Kinnistu lõunaosasse on näidatud planeeritud kõvakattega väljaku ala. Tegemist on 
alaga, mille piires on võimalik rajada väljak, mis teenindaks Raba tn 34 ja Raba tn 39 
kinnistuid. Ala täpne ulatus ja rajamise tingimused lahendatakse projekteerimise käigus. 

5.5. HALJASTUS, HEAKORD, PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Endine prügila ala on oma praegusel kujul maastikuliselt madal küngas, millel kasvab 
hõre rohi, puud ja põõsad puuduvad. Ülejäänud kinnistust valdav enamus jääb Rääma 
raba koosseisu, kus kasvavad ka puud ja põõsad. Võimalikud likvideeritavad puud 
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(metsaala) jäävad planeeritud kõvakattega väljaku alale. Puude likvideerimine selgub 
projekteerimise käigus väljaku suurusest tulenevalt. 

Endise prügila ala on olemasolevalt sobiv päikeseelektrijaama rajamiseks, st puudub 
vajadus maastiku korrastamiseks. Kuna prügila alal on prügikehandile 
profileerimisjärgselt paigaldatud geotekstiil, on sellel alal keelatud ka puude ja põõsaste 
istutamine. Alajaama töös oleku ajal on vajalik teostada vaid süsteemi hooldust, mis 
tähendab paneelirivi vahede niitmist vastavalt vajadusele, seadmete inspektsiooni ja 
pesu.  

Seadmete inspektsiooni tehakse orienteeruvalt kaks korda aastas, mille käigus 
vaadatakse üle kaabliühendused, elektriseadmed jmt. Pesu tehakse tavaliselt peale 
rajamist umbes viie aasta pärast. Peale viiendat aastat toimub pesu iga kolme aasta 
tagant. Vajaduse tihedus sõltub ka ilmastikust (vihmast). 

Olemasolevalt on endine prügila ala piiratud võrkaiaga. Piire ulatub ala lõunaosas Lauka 
tn T1  kinnistule. Planeeringulahendus näeb ette piirde säilitamise olemasolevas 
asukohas, sh Lauka tn T1 alal põhjusel, et see võimaldab tagada olemasoleva 
teenindustee säilimise. Uue teenindustee rajamine kinnistu lõunaosas ei ole võimalik seal 
asuva tõkendseina, kraavi ja drenaažitorustiku tõttu. 

Päikeseelektrijaam ei tekita prügi, mistõttu puudub vajadus jäätmete kogumiseks ja 
sorteerimiseks. 

5.6. TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA 

PARKIMISKORRALDUS 

Juurdepääsuks kasutatakse olemasolevat teed. Nii ehitusaegne kui edasine opereerimise 
aegne liiklus toimub selle tee kaudu. Paneelide vahele ei ole vaja teid rajada. Rajatiste 
paigaldustegevus toimub pinnaselt. 

Tulenevalt planeeringu koostamise eesmärgist puudub vajadus rajada parkimiskohti. 
Teenindusaegne transport kasutab planeeritud kõvakattega väljakut. 

5.7. TEHNOVÕRGUD- JA RAJATISED 

Planeeringualale on kavandatud päikesepark, mille raames on vajalik ainult 
elektriühendus. Kuna suuri kõvakattega pindu ei planeerita, puudub vajadus vee 
kogumiseks ja juhtimiseks. Päikesepaneelid asetsevad postidel ja/või betoonplokkidel, 
mille all säilib looduslik maapind (vt foto 1) ja tagatud on sademevee imbumine 
pinnasesse. 

Päikesepaneelide moodulid ühendatakse elektrimaakaabelliinidega, mida mööda 
suunatakse toodetav elekter kokku päikeseelektrijaama alajaama. Päikeseelektrijaama 
alajaamast kuni põhivõrgu alajaamani rajatakse elektrimaakaabelliin. Eeldatav põhivõrgu 
alajaam asub aadressil Raba tn 28 (täpsustatakse projekteerimise käigus). 

Endise prügila alal olev gaasikogumissüsteem toimib edasi praeguses võtmes kuni gaasi 
koguneb. Suletud prügilalt on elektri ja soojuse tootmiseks kogutud gaasi alates aastast 
2012 ja praeguseks on kogused märkimisväärselt langenud ning gaasi kvaliteedi tõttu 
esineb juba käidutõrkeid. Võib eeldada, et gaasi koguneb veel ca 10 aastat. 
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Päikeseelektrijaama rajamisel tuleb tagada olemasolevate torustike (drenaaž, 
kanalisatsioon, gaas ja niisutus) ning elektri maakaabelliinide töökindlus. 

5.7.1. VERTIKAALPLANEERIMINE 

Päikesepaneelid paigaldatakse olemasolevat reljeefi arvestavalt. Maapinna muutmine 
endise prügila alal ei ole lubatud. Planeeritud kõvakattega väljaku ala vajab täitmist 
vähemalt piirneva teega samale kõrgusele. Orienteeruv planeeritud väljaku kõrgusmärk 
on 12 m/abs, mis täpsustatakse projekteerimise käigus.  

Kogu kinnistu alal (eelkõige väljaku rajamisel, kuna nimetatud rajatis on planeeritud 
kraavituse alal) tuleb tagada kraavide töökindlus (nt juurdepääsutee rajamisel ühendada 
kraavid omavahel truubiga, kraavide peale ehitamisel rajada uus kraavitus vmt). 

5.7.2. VÄLISVALGUSTUS 

Soovi korral on lubatud välisvalgustuse rajamine. Valgustid on soovitav kinnitada 
päikesepaneelide konstruktsioonide külge või muul viisil, millega on analoogselt 
paneelide paigaldamisega tagatud prügila katendi töökindlus.  

Välivalgustuse kavandamisel arvestada, et päikeseelektrijaama teenindavate rajatiste 
(öist) üle valgustamist tuleks vältida mõistlike valgustuslahendustega. Valgustid peavad 
olema optimaalse võimsusega, suunatud vaid valgustust vajavatele objektidele/aladele ja 
vältima ümbritsevate alade (sh Rääma rabas paikneva kaitsealuste linnuliikide elupaiga) 
valgustamist. Täiendavalt on soovitav kaaluda veel liikumisandurite kasutamist ja 
valgustuse automaatset sisse ja väljalülitust. 

5.7.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS JA TULEOHUTUSE TAGAMINE 

Planeeringualale hooneid ei kavandata. Tuleohutuse tagamiseks planeeringualal tuleb 
projekteerimisel lähtuda kehtivatest õigusaktidest. Planeeringualal puudub tsentraalne 
veeühendus. Planeeringualale rajatakse päikesepaneelid, inverterid ja alajaam, mis on 
mittepõlevatest materjalidest. Alajaam kujutab endast tehnoseadmete kogumit, mille 
põlemiskoormus on vähem kui 300 MJ/m².  

Lähim tuletõrje hüdrant asub Raba tn 39 kinnistul, ca 150 m kaugusel planeeringualast. 

5.8. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA 

TINGIMUSED 

Kuritegevuse riskide vähendamist reguleerib standard EVS 809-1:2002.  

Kuritegevuse riske vähendab kõrvaliste isikute alale juurdepääsu piiramine. Alal on ette 
nähtud piirde säilitamine. Igapäevaselt tagada piirde korrashoid. Soovitav on kasutada 
ka kaugelt jälgitavat videovalvet ja liikumisandureid. 
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5.9. KESKKONNATINGIMUSED  

Eelhinnangu 10  käigus jõuti järeldusele, et arvestades ala paiknemist Niidu 
tööstuspiirkonna servas ning asjaolu, et suletud prügila peal on võimalike kavandatavate 
arendustegevuste hulk piiratud, võib päikeseelektrijaama rajamist pidada alale sobivaks 
kasutusotstarbeks. Kavandatava tegevuse ellu viimisel ei ole alust eeldada olulise 
negatiivse keskkonnamõju kaasnemist, kuid nii päikeseelektrijaama rajamisel kui 
opereerimisel on vajalik rakendada väljatöötatud leevendavaid meetmeid (vt peatüki 
lõpus) ja pidada kinni planeeringus ette nähtust. Puudub ka vajadus viia läbi 
keskkonnamõju hindamine päikeseelektrijaama projekteerimise faasis, kui projekti 
koostamisel järgitakse detailplaneeringus ette nähtut. 

Detailplaneeringu koostamise raames andsid oma seisukoha ka AS Kobras eksperdid 11, 
kes jõudsid järeldusele, et nii päikesepaneelide paigaldamine kui ka n-ö kasutamise aeg 
ei põhjusta selliseid mõjusid, mis võiksid kaasa tuua negatiivseid keskkonnamõjusid. 
Pigem on tegemist tegevusega, mis toetab energeetikavaldkonna peamisi eesmärke – 
vältida soovimatut mõju kliimale, saavutada taastuvenergia suurem osakaal 
energiavarustuses jms. Päikesepaneelide kasutamine võimaldab paremini ära kasutada 
kohalikku energeetilist ressurssi. Ka Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 toob välja, 
et taastuvatel loodusvaradel põhineva energia osakaalu suurendamine vajab toetust, kuid 
samas suurendab see survet looduskeskkonnale ja elustiku mitmekesisusele. Võib väita, 
et rajatav päikesepaneelide park Pärnu Rääma prügilale ei avalda ka suurt survet 
looduskeskkonnale ning ei põhjusta elustiku mitmekesisuse vähenemist. 
Päikesepaneelide kasutusaegsed mõjud on seotud energia tootmisega ja kasutamisega. 
Otseselt paneelid ei tekita olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale, kõige suurem 
keskkonnamõju on päikesepaneelide tootmisprotsessil. Rääma prügila maa, kuhu 
päikesepaneelid rajatakse, ei ole samuti niivõrd väärtuslik, mille tõttu võiks öelda, et maa 
väärtus langeb ja tegemist on alaga, millele otseselt muud otstarvet planeeritud ei ole. 
Päikeseelektrijaama tööperioodil tuleb arvestada mõningase veekuluga (näiteks 
paneelide pesuks), aga see ei ole niivõrd suur, mille tõttu veeressurss oluliselt väheneks. 

Planeeritud lahenduse puhul on tegemist elektrijaama rajamisega taastuva ja 
keskkonnasõbraliku elektrienergia tootmiseks. Tegevus sobib oma iseloomult Niidu 
tööstuspiirkonna äärealale. Taastuvatest allikatest (päikesevalgus) elektrienergia 
tootmine võimaldab vähendada ebaefektiivset loodusvarade kasutamist ja 
keskkonnamõjusid elektri tootmisel põlevkivist. 

Kavandatava tegevuse tehnoloogiline tase on kõrge ning ei põhjusta olulisi häiringuid 
ümbritsevale keskkonnale. 

Päikeseelektrijaama rajamist ei nähta ette Rääma turbamaardlale alale ja tagatud on 
juurdepääs maardla alale ning maardla kaevandamisväärsena säilimine. 

Kuigi kogu kinnistu sihtotstarbeks on planeeritud tootmismaa, on päikeseelektrijaama 
rajamine ette nähtud ainult endise prügila territooriumil (päikepaneelide ala ei ole 

                                                      

10 OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 2713/16 

11 AS Kobras, 12.09.2017. a nr 1-2/357 Selgitused ja arvamus Rääma suletud prügilale päikesepaneelide 

pargi rajamise mõjude kohta 
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näidatud tundlikuma veerežiimiga Rääma raba ja kaitstavate linnuliikide elupaiga 
territooriumile). 

Käitamisetapis ei teki kavandatava tegevuse tulemusena jäätmeid. Ehitustegevuse ja 
amortiseerunud päikeseelektrijaama kasutusest kõrvaldamise käigus tekkivad jäätmed 
tuleb käidelda vastavalt nõuetele. 

Käitamisetapis ei kuluta kavandatav tegevus ka energiat, vaid toodab seda. 
Päikeseelektrijaama rajamise käigus ei erine energiakulu tavapärasest 
väiksemamahulisest ehitustegevusest. 

Päikeseelektrijaama opereerimisega ei kaasne olulist müra. Samuti ei ole põhjust eeldada 
olulise ehitusaegse müra esinemist, mida annab vältida korrektsete töömeetodite 
valikuga. 

Päikeseelektrijaama opereerimisega ei kaasne olulist vibratsiooni. Ehituse ajal on oluline 
vältida töömeetodeid, mis põhjustaks liigset vibratsiooni ja võiks seeläbi kahjustada 
suletud prügila drenaažikihti. 

Mõningane mõju võib küll kaasneda päikesepaneelidelt peegelduva päikesevalgusega, 
aga ei ole põhjust eeldada, et see võiks põhjustada ümbritsevale olulisi häiringuid. 

Välisvalgustuse kasutamisel on ette nähtud vastavad nõuded ja soovitused (vt ptk 5.7.2).  

Kavandatava tegevuse vahetus naabruses asub Rääma raba, mille pindala on umbes 
2000 ha. Ei ole põhjust eeldada, et kavandatav tegevus muudaks piirkonna veerežiimi. 

Arvestades rajatud kattekihi mahumassiks 1,8 t/m³, on kattekihi koormus ligikaudu 
2,3 t/m². Arvestades, et juhul kui rajatakse päikesepaneelide park vaid betoonplokkidest 
alustele, on selle kogukaaluks ca 76 kg/m². Rääma prügila sulgemisprojekti koostanud 
projekteerija on seisukohal 12 , et jäätmelademele lisatav võimalik koormus ei mõjuta 
negatiivselt jäätmelademe kattekihte ega jäätmeladet ennast. Lisakoormusest tingituna 
ei suurene nõrgvee teke ega gaasi eraldumine (mõlemad on ajas vähenevad protsessid). 
Jäätmelademe vajumine on tingitud orgaanilise aine intensiivsest lagunemisest 
(niisutamine soodustab orgaanilise aine lagunemist). Jäätmelademe vajumisega on 
prügila sulgemisprojekti koostamise käigus arvestatud.   

AS Kobras eksperdid leiavad 13 , et päikesepaneelide paigaldamise ajal ja nende 
kasutusperioodil ei ole prügila katendi rikkumine tõenäoline. Kui peaks ehituse käigus 
katendiga midagi juhtuma, on võimalik seda kõike ka taastada.  

Rääma prügilagaasi kogumiseks kasutatakse vertikaalset gaasikogumissüsteemi, mis on 
lahendatud gaasikogumiskaevudega ja gaasiekstraheerimisseadmetega. Seadmestik 
koosneb gaasikogumiskaevudest, gaasitransporttorudest, vee-eralduskaevust, 
gaasipõletist, kompressorjaamast, jaotuskeskusest ning soojuse ja elektri 
koostootmisjaamast.   

Gaasikogumissüsteem on vaid prügila n-ö uues, idapoolses osas, ning torustik on 
paigaldatud jäätmelademe kattekihi alla. Torustiku projekteerimisel ja rajamisel arvestati 

                                                      
12 AS Kobras, 12.09.2017. a nr 1-2/357 Selgitused ja arvamus Rääma suletud prügilale päikesepaneelide 

pargi rajamise mõjude kohta 

13 AS Kobras, 12.09.2017. a nr 1-2/357 Selgitused ja arvamus Rääma suletud prügilale päikesepaneelide 

pargi rajamise mõjude kohta 



18 Raba tn 34 kinnistu detailplaneering 

 

 Töö nr 2885/17 

jäätmelademe võimalike vajumitega, arvestatud on ka koormusega torustikele, 
paigaldatud on toru rõngasjäikusega SN8, mis on mõeldud kasutamiseks sõiduteede all. 
Päikesepaneelide paigaldamisel ei mõjuta postide puurimine ega teisel võimalusel 
betoonplokkide raskus gaasikogumistorustikku. Päikesepaneelide paigaldamine ja 
hilisemas etapis töötamine ei mõjuta seega gaasikogumissüsteemi toimimist ning 
nimetatud tegevus ei avalda süsteemile negatiivseid mõjusid 14. 

Rääma prügila jäätmete lagunemisel tekkivate vajumite vähendamiseks tihendati ja 
tasandati kogu prügilade. Sellegi poolest tuleb suletud prügila praegusel 
järelhooldeperioodil tagada prügilademe võimalikust vajumisest tingitud ladestusala 
katendite kahjustuste likvideerimine ja prügila kuju säilitamine, et tagada pinnavee 
äravool prügilademe pinnalt. Lagunemisprotsessid otseselt päikesepaneele ei mõjuta, 
küll aga protsesside tulemusel võivad tekkida mõningased vajumid, mida on võimalik 
tuvastada (vajumiste hindamiseks on paigaldatud vajumisreeperid) ja kattepinnasega 
taastada. Vajumite tekkimine on pikaajaline protsess, mida on võimalik jälgida, mistõttu 
otseselt need päikesepaneelidele negatiivset mõju ei avalda 15.     

Kui projekteerimisel ja ehitusel järgitakse järgmiseid kehtestatud meetmeid suletud 
prügila kahjustamise vältimiseks, ei ole põhjust eeldada oluliste tagajärgedega 
avariiolukordade ohtu: 

 Kavandatava tegevuse ellu viimisel tuleb valida sellised lahendused ja töömeetodid, 
et ei mõjutataks piirkonna veerežiimi, sh lindude elupaigaks sobilike rabakooslusi 
ning et välditaks liigseid ehitusaegseid häiringuid elupaigale. 

 Tähele tuleb panna, et ehituse ajal välditaks liigseid häiringuid lindude elupaigale. 

 Kriitilise tähtsusega on prügila kattepinnaste terviklikkuse säilitamine, et ära hoida 
sademevee sattumine suletud prügila kehandisse. Prügila toimimisel on 
võtmekihiks pinnast 70-100 cm sügavusel paiknev 30 cm paksune drenaažkiht, 
mille toimimist ei tohi kuidagi kahjustada. Välistada tuleb kõikvõimalikud mõjud 
näiteks kihi kokku surumise, külmumise (sh pinnasesse sisestatud vaiade kaudu) 
jm näol. Arvestada tuleb, et kihti kahjustavaid mõjusid ei avalduks 
päikeseelektrijaama rajamise etapis (paigaldamiseks vajalik transport, 
ehitusmasinad, vibratsioon jm), ega ka päikeseelektrijaama kasutusetapis (rajatiste 
pikaaegne seismine alal, transport hooldustööde käigus jm). 

 Päikesepaneelide paigaldamisel tuleb täpselt juhinduda tootja etteantud tehnilistest 
tingimustest. 

 Päikeseelektrijaama teenindavate rajatiste (öisel) valgustamisel järgida 
planeeringus ette nähtud nõudeid (ptk 5.7.2). 

                                                      
14 AS Kobras, 12.09.2017. a nr 1-2/357 Selgitused ja arvamus Rääma suletud prügilale päikesepaneelide 

pargi rajamise mõjude kohta 

15 AS Kobras, 12.09.2017. a nr 1-2/357 Selgitused ja arvamus Rääma suletud prügilale päikesepaneelide 

pargi rajamise mõjude kohta 
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Töö nr 2885/17 

5.10. PIIRANGUD 

5.10.1. SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE, TEHNOVÕRKUDE 

KAITSEVÖÖNDID 

Elektri maakaabelliini rajamisel päikeseelektrijaama alajaamast põhivõrgu alajaama on 
ette on nähtud seada isiklik kasutusõigus võrguvaldaja kasuks kaitsevööndi ulatuses. 
Projekteerimisel arvestada ka päikeseelektrijaama alajaama kaitsevööndiga. 

Kaitsevööndite ulatused on järgmised: 

 Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt 
poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 m kaugusel paiknevad mõttelised 
vertikaaltasandid. 

 Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 m kaugusele 
piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest. 

Päikesepaneelide rajamisel arvestada alale jäävate gaasi- ja niisutustorustike ning nende 
kaevudega. Gaasiväljutus- ja niisutuskaevudele peab jääma ligipääs.   

5.10.2. LOODUSKAITSELISED PIIRANGUD 

Maapõueseadusest tulenevalt peab tagama Rääma turbamaardla alal maavara 
kaevandamisväärsena säilimise ja juurdepääsu. 

Suur osa Rääma raba territooriumist on registreeritud mitmete III kaitsekategooria liikide 
(teder, punaselg-õgija, väikekoovitaja, hänilane, sookurg, mudatilder, punajalg-tilder, 
rüüt, suurkoovitaja) elupaigana. Kavandatava tegevuse ellu viimisel tuleb jälgida, et 
välditaks liigseid ehitusaegseid häiringuid elupaigale. 

5.10.3. MUUD PIIRANGUD 

Ala jääb üldplaneeringus määratletud lennuvälja õhukaitsetsooni, kus on kõrguspiirang 
45 m. 

5.10.4. GEODEETILISED MÄRGID 

Maa-ameti andmetel asub planeeringuala keskel pinnases geodeetiline märk nr 7543. 
Pärnu Linnavalitsuse andmebaasis nimetatud märki ei eksisteeri ja ka geodeetiliste 
uuringute teostamisel märki ei tuvastatud. 
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5.11. PLANEERINGU RAKENDAMISE NÕUDED 

Kehtestatud detailplaneering on aluseks ehitusprojekti koostamisel. Ehitusõigus 
realiseeritakse kinnistuomaniku/arendaja poolt tema tahte kohaselt. 

Planeeringulahendus viiakse põhiolemuselt ellu ühe etapina, st korraga rajatakse 
alajaam, paneelid, kaabeldus ja kõvakattega väljak. Tulenevalt põhivõrgu 
vastuvõtuvõimest ja jäätmelademe kandevõime koormusest võidakse paneele paigaldada 
ka etappide kaupa, st paneele lisatakse sõltuvalt eelnimetatud asjaoludest. 

Olemasoleva piirde säilitamiseks väljaspool Raba tn 34 kinnistut Lauka tn T1 maa-alal (vt 
ptk 5.5) on vajalik sõlmida sellekohane kokkulepe hiljemalt kehtestamise ajaks. 

Detailplaneeringu realiseerimise ega hilisema kasutamisega ei kaasne mingeid kohustusi 
Pärnu Linnavalitsusele.
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B – KOOSKÕLASTUSTE JA ARVAMUSTE 
KOKKUVÕTE 
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C – JOONISED  
 
 

1. Situatsiooniskeem        

2. Tugijoonis        M 1 : 500 

3. Põhijoonis        M 1 : 500 

Illustratsioonid 

kesepaneelid paigutada selliselt, et ei kahjustataks kaits 




