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Esitasite Keskkonnaametile taotluse, milles soovite kooskõlastada Pärnu linna territooriumil 

(sh Pärnu rannapark) toimuva Pärnumaa Spordiliidu Rattaorienteerumise korraldamiseks 27. 

septembril ning OK West AV ja Pärnumaa MV korraldamiseks Luitemaa looduskaitseala 

Luidete ja Vanamänniku sihtkaitsevööndis 10. oktoobril. Ühtlasi palute luba võistluse ajal ja ka 

neljapäevakutel sõita ja parkida kahel autol olemasolevatel metsateedel.   

  

Samuti olete esitanud Keskkonnaametile kooskõlastamiseks Orienteerumisklubi West poolt 

2020. aastal korraldavate orienteerumisneljapäevakute kalendri. Võistlused toimuvad 

kalenderplaani alusel 09.04. – 01.10.2020 järgnevatel kaitsealadel: Pärnu rannaniidu 

looduskaitseala, Niidu maastikukaitseala, Uulu-Võiste maastikukaitseala, Pärnu 

maastikukaitseala, Luitemaa looduskaitseala, Kolga looduskaitseala, Tori põrgu kaitseala, 

Tõhela-Ermistu hoiuala, Valli park, Munamäe park, Audru mõisa park, Uulu mõisa park, 

Tõstamaa mõisa park ja Pärnu rannapark. 

 

Parkide kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, 

kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning 

pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja 

arendamise suunamisega1. Pargis on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine 

selleks ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt tähistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga 

rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt tähistamata 

kohtades on lubatud üksnes pargi valitseja (Keskkonnaameti2) nõusolekul3. Mootorsõidukiga 

tohib sõita ainult selleks määratud teedel ning parkida tuleb parklas4.    

 

Pärnu maastikukaitseala on moodustatud Pärnu rohelise vööndi metsamaastiku, metsakoosluste 

ja kaitstavate liikide elupaikade ning elupaigatüüpide, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ 

looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas ja 

                                                 
1 Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrus nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ 

(parkide kaitse-eeskiri) § 1 lg 2 
2 Parkide kaitse-eeskiri § 2 
3 Parkide kaitse-eeskiri § 5 
4 Parkide kaitse-eeskiri § 3 lg 3 
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kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitseks5. Kaitsealal on lubatud kuni 250 osalejaga 

rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas6 ning kaitseala valitseja 

(Keskkonnaameti7) nõusolekul on lubatud rohkem kui 250 osalejaga rahvaürituse korraldamine 

selleks ettevalmistamata kohas8.  

  

Pärnu rannaniidu looduskaitseala on moodustatud elupaigatüüpide, mida nõukogu direktiiv 

92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta 

nimetab I lisas ja II lisas nimetatud liikide elupaikade ning nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ 

loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide ja nende elupaikade ja 

looduskaitseseaduse alusel II kaitsekategooriasse kuuluvate taimeliikide ja nende elupaikade 

kaitseks9. Sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis on lubatud rahvaürituse korraldamine, 

sealjuures rohkem kui 100 osalejaga rahvaürituse korraldamine on lubatud üksnes kaitseala 

valitseja (Keskkonnaameti10) nõusolekul11.     

 

Kolga looduskaitseala on moodustatud nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 

ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide ja II 

lisas nimetatud liikide ning nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta 

I lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid, kaitseks12. 

Kaitsealal on lubatud kuni 15 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata 

kohtades ja kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistatud ning tähistatud 

kohtades. Rohkem kui 15 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata 

kohtades ja rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistatud ning 

tähistatud kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja (Keskkonnaameti13) nõusolekul14.   

  

Uulu-Võiste maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta, säilitada, taastada ja tutvustada 

Edela-Eesti rannikumaastikku, kõrge esteetilise väärtusega puhkemetsi, ohustatud 

metsakooslusi, elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 

loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku15. 

Lubatud on rahvaürituse korraldamine Leina sihtkaitsevööndis ning kuni 150 osalejaga 

rahvaürituse korraldamine Uulu-Võiste sihtkaitsevööndis ning16. Piiranguvööndis on lubatud 

rahvaürituse korraldamine17.    

 

Tõhela-Ermistu hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud 

elupaigatüüpide kaitse18. Hoiualal on keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja 

kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, 

samuti tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi19.     

                                                 
5 Vabariigi Valitsuse 22.11.2018 määrus nr 106 „Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ (maastikukaitseala 

kaitse-eeskiri) § 1 lg 1 
6 Maastikukaitseala kaitse-eeskiri § 7 lg 5 p 2  
7 Maastikukaitseala kaitse-eeskiri § 3 
8 Maastikukaitseala kaitse-eeskiri § 7 lg 6 p 1 
9 Vabariigi Valitsuse 08.05.2007 määrus nr 129 „Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri“ (rannaniidu 

looduskaitseala kaitse-eeskiri) § 1 lg 1 
10 Rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri § 3 
11 Rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri § 9 lg 1; § 13 lg 2 
12 Vabariigi Valitsuse 30.03.2006 määrus nr 87 „Kolga looduskaitseala kaitse-eeskiri“ (looduskaitseala kaitse-

eeskiri) § 1 lg 1 
13 Looduskaitseala kaitse-eeskiri § 3 
14 Looduskaitseala kaitse-eeskiri § 5 lg 5 
15 Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 165 „Uulu-Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-

eeskiri“ (kaitse-eeskiri) § 1 lg 1  
16 Kaitse-eeskiri § 10 lg 1 p 1- 2 
17 Kaitse-eeskiri § 14 lg 1 p 2 
18 Vabariigi Valitsuse 18.mai 2007 määrus nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas“ § 1 lg 1 p 

35 
19 Looduskaitseseadus § 32 lg 2  
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Niidu maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta metsamaastikku ja sellele omast linnustikku, 

sealseid puhketingimusi, metsakooslusi ning jõeäärseid niidukooslusi, kaitsealust linnuliiki 

kassikakku (Bubo bubo) ja tema elupaiku ning käsitiivalisi (Chiroptera) ja nende elupaiku20. 

Sihtkaitsevööndis on lubatud kuni 200 osalejaga rahvaürituse korraldamine ning rahvaürituse 

korraldamine üle 200 osalejaga on lubatud kaitseala valitseja (Keskkonnaameti21) nõusolekul22.   

  

Tori põrgu kaitseala moodustati Pärnu rajooni RSN Täitevkomitee 05.02.1964 otsusega nr 26 

„Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset väärivate 

looduslike objektide säilitamine“. Kaitstakse Pärnu jõe vasakul kaldal paiknevat kesk-devoni 

liivakivipaljandit ning koopaid. Tori põrgu kaitseala kuulub Tori loodusalana Natura võrgustiku 

alade nimekirja, kus tuleb tagada nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud kaitstavate 

elupaigatüüpide allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220) ning koopad (8310) 

säilimine. Koopaid ega paljandit ei ole lubatud kahjustada.      

 

Luidete sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on sealse metsa, maastikuilme, reljeefi ja haruldaste 

liikide kaitse23. Vanamänniku sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsakoosluste kaitse 

tagamine loodusliku protsessina ning haruldaste liikide kaitse24. Vanamänniku 

sihtkaitsevööndis on keelatud viibida 1. veebruarist kuni 15. juulini25. Võistlused Vanamänniku 

sihtkaitsevööndis toimuvad 16.07, 30.07, 27.08 ja 10.10 ja seega väljaspool liikumiskeelu aega. 

Sihtkaitsevööndis on kaitseala valitseja (Keskkonnaameti26) nõusolekul lubatud rahvaürituse 

korraldamine selleks ettevalmistamata kohas ja rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse 

korraldamine selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas27. Piiranguvööndis on kaitseala 

valitseja nõusolekul lubatud rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas28. 

 

Orienteerumisneljapäevakud toimuvad kaitsealustel loodusobjektidel enamasti ühekordse 

üritusena ning paikades, kus päevakud on ka varasematel aastatel toimunud. Eelmisel aastal 

külastas ühte neljapäevakut keskmiselt 126 inimest. Varasematel aastatel viidatud ajaliste 

piirangutega erinevatel kaitsealadel on neljapäevakute plaani koostamisel arvestatud seega ei 

ole neljapäevakute toimumise ajal aladel kaitsealuseid liike, keda rahvaüritus võiks segada.  

 

Taotluses nimetatud rattaorienteerumine on esmakordne üritus ning leiab aset Pärnu linnas ning 

läbib muuhulgas ka kaitsealuseid parke (sh Pärnu rannapark), kuid liikumine toimub põhiliselt 

kergliiklusteedel.  

 

Orienteerumisüritustega ei ole ette näha negatiivseid mõjusid kaitstavate loodusobjektide 

kaitse-eesmärkidele. Käesolevas taotluses välja toodud orienteerumisüritused on samades 

asukohtades aset leidnud ka eelnevatel aastatel ning negatiivseid mõjusid kaitsealadele 

täheldatud ei ole.  

 

 

 

 

                                                 
20 Vabariigi Valitsuse 22.11.2018 määrus nr 103 „Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ (niidu 

maastikukaitseala kaitse-eeskiri) § 1 lg 1 
21 Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskiri § 3 
22 Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskiri § 11 lg 1;2 
23 Vabariigi Valitsuse 26.10.2006 määrus nr 223 „Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri“ (Luitemaa kaitse-

eeskiri) § 8 lg 3 
24 Luitemaa kaitse-eeskiri § 8 lg 5 
25 Luitemaa kaitse-eeskiri § 10 lg 4  
26 Luitemaa kaitse-eeskiri § 3 
27 Luitemaa kaitse-eeskiri § 9 lg 2 p 1  
28 Luitemaa kaitse-eeskiri § 14 lg 2 p 1 
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Lähtudes eelnevast nõustub Keskkonnaamet orienteerumisneljapäevakute, Pärnumaa 

Spordiliidu Rattaorienteerumise ning OK West AV ja Pärnumaa MV 

orienteerumisvõistluse läbiviimisega 2020. aasta kavas toodud kuupäevadel järgmistel 

tingimustel:  

1. sõidukitega sõidetakse ja pargitakse vaid selleks ettenähtud teedel ja parklates;  

2. ürituse lõppedes korrastatakse ala, sh viiakse ära ajutised tähised ja ürituse käigus 

tekkinud jäätmed hiljemalt üritusele järgneva päeva õhtuks. 
 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kadri Hänni 

looduskaitse juhtivspetsialist 

Lääne regioon 

 

 

 

 

Teadmiseks: Keskkonnainspektsioon 
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