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EESSÕNA 

Audru valla üldplaneering on algatatud Audru Vallavolikogu otsusega nr 120; 
14.06.2007 ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Audru 
Vallavalitsuse korraldusega nr 233; 18.06.2007 (vt Lisa 1).  

Keskkonnamõju strateegiline hindamine algas programmi koostamisega. 
Programmi avalikustamine toimus 19. märtsist kuni 02. aprillini 2008.a. 
Programmiga oli võimalik tutvuda ka Audru valla kodulehel, aadressil 
www.audru.ee ning AS-i Pöyry Entec kodulehel, aadressil www.entec.ee. 
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu 
toimus 3. aprillil 2008. a Audru Vallavalitsuses. Programm kiideti Pärnumaa 
Keskkonnateenistuse poolt heaks 09.05.2008. 

Audru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 
avalikustati Audru Vallavalitsuses ja AS Pöyry Entec kontoris 19. jaanuarist kuni 
9. veebruarini 2009.a. Aruandega sai tutvuda lisaks ka Audru valla kodulehel 
(www.audru.ee) ning AS Pöyry Entec kodulehel (www.entec.ee). Seoses 
avalikustamisel esitatud märkustega täiendati nii üldplaneeringut, kui ka käesolevat 
aruannet. Siinses aruandes peale avalikustamist tehtud muutused kajastuvad punase 
allajoonitud tekstina. 

Hinnatava üldplaneeringu eesmärgiks oli Audru valla arengusuundade määramine 
ja territooriumi maakasutuse planeerimine. Kogu Audru valla territooriumit 
hõlmava üldplaneeringu menetlemise käigus sooviti kaalutleda, millised alad on 
sobilikud elamuehituse, tootmise, puhkemajanduse ja ärialase ettevõtluse jms jaoks, 
ning määrata ehitus- ja maakasutusreeglid. Uus üldplaneering algatati, sest kogu 
valda hõlmav seni kehtiv Audru valla üldplaneering pärines aastast 1996 ja Audru 
aleviku ja Pärnu linna vahelise ala osaüldplaneering aastast 2002. Neis toodud 
arengupõhimõtted ning ehitustingimused ei olnud enam planeeringu koostamise 
ajaks kujunenud kinnisvaraarenduse tempo foonil piisavad otsuste motiveerimiseks 
ja maakasutus- ning ehitusvaldkonna reguleerimiseks. Eelmine kogu valda hõlmav 
üldplaneering ja Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise ala osaüldplaneering on 
kavas jätta kehtima kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni. Kehtivate 
detailplaneeringute tühistamise või muutmise vajadus otsustatakse vajadusel eraldi. 

Üldplaneeringu koostamisse kaasati kohe algusest peale ka keskkonnamõju 
strateegilise hindamise ekspert. Selliselt talitades suudeti planeeringu lahendus 
koheselt välja töötada keskkonnatingimusi arvestades. 

Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Audru Vallavolikogu (Pärna 
allee 7, 88301 Audru, Pärnumaa), koostamise korraldaja on Audru Vallavalitsus 
(Pärna allee 7, 88301 Audru, Pärnumaa; üldtelefon: 4472783, faks: 4451141; e-
post: info@audru.ee), konsultant ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 
koostaja on AS Pöyry Entec (Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn; üldtelefon 6177430, faks: 
6177431, e-post: entec.ee@poyry.com). Keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
järelevalvaja on Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon (Roheline 64, 80010 
Pärnu; üldtelefon 4477388). 
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Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamisega (edaspidi KSH) tegeles 
töögrupp koosseisus: 

Kaur Lass projektijuht, KSH ekspert; 
Angela Hollo keskkonnaekspert, KSH ekspert, 
Irje Möldre keskkonnaekspert (kaasatud ainult programmi 

staadiumis). 

Hindamine viidi töörühma poolt läbi tuginedes heakskiidetud KSH programmile. 

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise asjaosalistena käsitleti 
järgnevaid huvitatud osapooli: 

• Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO), keda hetkel esindab Eesti Roheline 
Liikumine (pk 318, 50002 Tartu), 

• Lääne Teedekeskus (Maanteeameti esindajana, aadress: Suur-Posti 20, 80017 
Pärnu), 

• Pärnumaa Tervisekaitsetalitus (Sotsiaalministeeriumi esindajana, aadress: Uus 
3a, 80010, Pärnu). 

Üldplaneeringu koostamine võib lisaks nimetatutele lähtuvalt planeerimisseaduse 
§3 lg 1 puudutada otseselt või kaudselt väga laia huviliste ringi, alates valla 
kohalikest maaomanikest, elanikest ja ettevõtjatest kuni erinevate ametkondade ja 
naabervaldade esindajateni, kes KSH või planeeringu menetlemise käigus võivad 
oma huvitatust avaldada. Planeeringu ja selle KSH koostamisega said huvitatud 
isikud tutvuda planeerimisseaduse kohastel avalikel aruteludel Audru vallamajas. 

AS Pöyry Entec tänab kõiki, kes on oma igapäevaste tegemiste kõrvalt leidnud aega 
osaleda KSH programmi avalikustamisel (avalik väljapanek oli 19.03-2.04.2008 ja 
avalik arutelu toimus 3.04.2008), KSH aruande avalikustamisel (avalik väljapanek 
oli 19.01-09.02.2009 ja avalik arutelu toimus 11.02.2009) ja sellega seotud 
töökoosolekutel või aidanud muul viisil kaasa käesoleva KSH aruande või Audru 
valla üldplaneeringu valmimisele. 

Samuti soovime meeldiva ja asjakohase koostöö ning erinevatele teemadele 
tähelepanu juhtimise eest tänada Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni (endist 
Pärnumaa Keskkonnateenistust). 
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1 KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE EESMÄRK JA SI SU 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise õiguslikuks aluseks on keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RTI 2005, 15, 87; 2006, 58, 439; 
2007, 25, 131; 2008, 34, 209; 2009, 3, 15), mille kohaselt on keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (edaspidi KSH) üldeesmärk: 

1) arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide 
koostamisel ning kehtestamisel; 

2) tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse; 
3) edendada säästvat arengut. 

KSH eesmärk on antud juhul tuvastada, kas uue üldplaneeringu elluviimine 
võib tuua kaasa olulist ja/või tõenäolist keskkonnamõju võrreldes seni 
kehtivate üld- ja detailplaneeringute realiseerimisega. 

1.1 KSH aruande koostamise eesmärk 

Käesoleva KSH aruande eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata üld-
planeeringu elluviimisega kaasnevat olulist strateegilist keskkonnamõju, 
võimalikke alternatiivseid arengustsenaariume ja tegevusi ning negatiivse kesk-
konnamõju leevendamise ja vältimise meetmeid arvestades Audru valla üldplanee-
ringu eesmärke ja planeeritava ala iseloomu ning varem kehtestatud planeeringuid. 
Hindamine toimus Pärnumaa Keskkonnateenistuse 09.05.2008 korraldusega nr 38-
1-1/109 heakskiidetud programmi alusel (vt Lisa 1). 

Parima planeerimistulemuse saavutamiseks on ekspertide kaasamise eesmärk aidata 
planeerijal Audru valla maakasutus ja ehitustingimused määrata kohe algusest peale 
selliselt, et üldplaneeringu realiseerimisel välditakse oluliste ja tõenäoliste 
negatiivsete mõjude avaldumist. 

Käesolev KSH aruanne on vallavalitsusele või volikogule abivahendiks 
üldplaneeringu kehtestamisotsuse langetamisel.  

1.2 KSH läbiviimise metoodika alused 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ehk planeeringu elluviimise aluseks 
olevate strateegiliste valikute elluviimise mõju hindamine peab andma planeeringu 
kehtestajale enne otsuse tegemist vajaliku teabe mõistmaks paremini, mis võib selle 
otsusega hiljem kaasneda. Mõju hindamise eesmärk on otsustaja teadlikkuse 
tõstmine ja selle tulemusel keskkonna jätkusuulikku arengut tagavate keskkon-
natingimuste kehtestamine planeeringu koosseisus.  

Hindamise metoodiliseks aluseks on, et hindaja ehk ekspert on pidevalt toeks pla-
neerijale ja kohalikule omavalitsusele planeeringu sisu ja eriti selle keskkonna-
tingimuste väljatöötamisel. Kuna KSH aruanne ei ole juriidiliselt sama jõuga kui 
planeering, viib keskkonnatingimused hinnatavasse planeeringusse planeerija 
koostöös kohaliku omavalitsusega. Üldplaneeringu koosseisus kehtestatud säästva 
ja tasakaalustatud ruumilise arengu tagamiseks määratud keskkonnatingimused 
omandavad planeeringu elluviimisel, st edasisel detailplaneeringute koostamisel 
ning maakorraldus-, ehitus- ja arendustegevuse elluviimisel juriidilise aluse. Kogu 
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strateegilise keskkonnamõju hindamine tugineb sellele, et hinnatakse tõenäoliselt 
olulist mõju1 nagu nõuab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2001/42/EÜ, 
27.06.2001. a, teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta. 
Keskkonnamõju loetakse oluliseks vaid siis, kui see võib eeldatavalt ületada 
tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi 
võrreldes olemasoleva olukorra või seni kehtivate planeeringutega või seada ohtu 
inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Võimaliku negatiivse mõju 
avaldumise tõenäosuse hindamisel on lähtutud planeerimisseaduse kohase 
planeeringu elluviimise tõenäolisusest. 

Hindamisel lähtutakse sellest, et keskkond on kogu see ruum, kus me elame ehk 
keskkond kõige laiemas mõttes, st keskkonna mõiste hõlmab mõjude kaalutlemisel 
endas komponente nii majanduslikust, sotsiaalsest, kultuurilisest (sh näiteks 
külamiljöö, kultuuripärand, linnaruum, tehiskeskkonna esteetika, arhitektuuri-
poliitika jms) kui ka looduskeskkonnast. Hindamisel arvestatakse, et strateegia on 
kaugema eesmärgi saavutamise kava või selle saavutamise viisi teadlik püstitamine. 
Samuti lähtutakse hindamisel sellest, et planeeringuprotsessi viiakse läbi 
planeerimisseadusest tulenevalt laiapõhjaliselt, eri valdkondi arvestavalt ja nende 
huvisid kombineerivalt ning ühendada püüdvalt. Metoodiliselt on planeerimine 
läbirääkimine eri osapooltega, et tuvastada nende huvid. Mõju hindaja osaleb selles 
nõu andva eksperdina. Läbirääkimise tulemus vormistatakse konsensusliku 
kokkuleppe alusel planeeringuna ja seejärel avalikustatakse planeeringueskiis ja 
hindamisaruanne, et tagada isikutele võimalus kaitsta oma huvisid. 

Läbirääkimiste tulemuse alusel valmib esmalt ala arendamise strateegia ja seejärel 
tuletatakse selle alusel vajalikud keskkonna kasutamise ja ehitustingimused, 
maakasutusreeglid jms. Keskkonnamõju strateegiline hindaja on sealjuures vaid üks 
üldplaneeringu järgsete arenguotsuste kaalutlemisesse kaasatud osapool ja viib oma 
hindamise läbi vastavalt hinnatavale üldplaneeringule planeerimisseadusega 
määratud eesmärkide täpsusastmele. Hindamisel lähtutakse sellest, et seadusega 
planeeringule määratud eesmärgist täpsemalt planeeringut, kui arengutingimuste 
realiseerimise võimaluste kogumit, hinnata ei saa. 

Oma olemuselt on kõik planeerimisseaduse kohased planeeringud võrdsustatavad 
võimalusena midagi teha. See ei ole võrreldav otsusega või kohustusega midagi 
teha. Lähtuvalt sellest ei saa ruumilise planeerimise puhul KSH aruanne kujuneda 
sama täpsusastmega tööks kui projekti keskkonnamõju hindamine, sest selleks 
puudub vajaliku detailsusega info. Kõik keskkonnatingimused ja seiremeetmed 
antakse seega sama detailsusega kui on planeeringu liik. Planeerimisloogikast läh-
tudes tuleb eksperdil juhul, kui otsustamise tasandid muutuvad liiga detailseks või 
üldiseks, soovitada otsustajale otsustamiseks teist planeeringu liiki ja/või mõju 
hindamise tasandit. 

KSH läbiviimise ainus eesmärk planeerimise metoodika vaatevinklist on jõuda 
üldplaneeringu puhul üldiste keskkonnatingimuste ja detailplaneeringute 
koostamise nõudeni, mille puhul on määratud kuidas midagi teha võib või selge ja 

                                                   
 
1 Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on environment sätestab 
selle originaalkeeles kui: identifying, describing and evaluating the likely significant environmental effects of 
implementing the plan or programme. Vt täpsemalt direktiivi punkt 14. 
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arusaadava motivatsioonini, miks midagi teha ei või. Tehtud valiku põhjendusi ja 
seatud keskkonnatingimusi peab otsustaja hästi mõistma. Teadliku valiku tegemine 
eeldab, et suudetakse tajuda suurt pilti, st eristada olulist ebaolulisest. Vaid 
teadlikkus võimaldab vältida strateegiliselt rumalaid otsuseid. Seega metoodiliselt 
on tähtis teada, et visiooni, eesmärgi, pürgimuse või taotluse mõistmine enne 
pisidetaile võimaldab teha pädevat strateegilist valikut. KSH aruandes kajastatakse 
käesoleva üldplaneeringu puhul detailsemat teavet ainult juhul, kui see osundab 
järelduste või hinnangu andmise alusmaterjali läbitöötatusele ja annab teavet 
strateegilise valiku kaalutluse taustategurite tundmisest. 

Hindamisel on arvestatud lähtuvalt ruumilise planeerimise eripärast ka sellega, et 
kui hinnatavat planeeringut ei realiseerita, ei avalda see ka mingit mõju 
keskkonnale. Kuna planeering on vaid võimalus midagi teha, on võimalik ka selle 
osaline realiseerimine, mistõttu aruandes juhitakse võimalusel tähelepanu ka 
planeeringu osalise realiseerimise mõjudele või võimalustele. 

1.2.1 KSH läbiviimisel teostatud toimingud 

Käesoleva KSH läbiviimisel toimus lähtuvalt eeltoodud metoodikast: 

• Audru valda puudutava keskkonnaalase teabe kokkukoondamine ja analüüs; 
• Riigi Maa-ameti kaardiserveris olevate kaartide ning kehtivate täpsemate või 

üldisemate planeeringute ning koostamisel oleva uue Audru valla 
üldplaneeringu kaartide kõrvutamine arvestades kaardi mõõtkavade erisusi; 

• Koostamisel oleva üldplaneeringu vastavuse hindamine teiste kehtivate 
strateegiliste planeerimisdokumentide eesmärkide ja nõuetega; 

• Audru vallas uue üldplaneeringuga kavandatud arengu üldanalüüs (info 
kogumine, süstematiseerimine ja järelduste tegemine) eksperdi poolt, lähtuvalt 
seni kehtinud üldplaneeringust, osaüldplaneeringust ja kehtivatest detail-
planeeringutest; 

• Koostamisel olevate detailplaneeringute lähteülesannetega, keskkonnamõju 
strateegiliste hindamiste, detailplaneeringu lahenduste jms tutvumine ning 
üldhinnangu andmine, kuidas pooleli olevad detailplaneeringud haakuvad 
koostamisel oleva üldplaneeringuga; 

• Üldplaneeringu lahenduse (erinevate tööversioonide) tundma õppimine ja 
lõpliku lahenduse väljatöötamise koostamisse nõustajana sekkumine eksperdi 
poolt (nt säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste 
väljatöötamises aktiivselt osalemine); 

• Üldplaneeringu korraldaja (ühtlasi ka tellija), koostaja (ehk planeerija) ja kesk-
konnaekspertide omavahelised regulaarsed töökoosolekud, kus arutati 
võimalikke lahendusi ja menetluse läbiviimise põhimõtteid ning kooskõlastati 
planeeringu ja KSH menetlust; 

• Laiemas ringis töökoosolekud, kuhu olid kaasatud erinevatel kordadel Audru 
Vallavolikogu (või selle komisjonide) liikmed, Audru Vallavalitsuse, 
Pärnumaa Keskkonnateenistuse ja AS Pöyry Entec esindajad; 

• Üldplaneeringu kooskõlastamisele suunatud lahenduste lõplik ülevaatamine ja 
planeerija ning tellija suunamine lahenduse keskkonnaspektide kajastamisel 
enne planeeringu avalikustamisele suunamist. Sealjuures võrreldi hinnangu 
andmisel üldplaneeringu lõppversiooni ja algversiooni (ja maaomanike 
arendusplaanide taotluste) ehk kaaluti ainult reaalseid alternatiive mingi 
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piirkonna arendamiseks või seal arenduse piiramiseks (valdavalt Audru poldri 
ala aga ka teiste kaitsealade või hoiualade vahetu naabrus, kus oli eesmärk 
tagada ala kaitse eesmärkide kohane kasutatavus). 

• KSH aruande ja esialgse üldplaneeringu lahenduse täiendamine avalikustamise 
ja üldplaneeringu kooskõlastamise tulemusel. 

1.2.2 Keskkonnamõju prognoosimise meetod 

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel peab selgitama, kirjeldama ja hindama 
strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist 
keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, 
arvestades strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat 
territooriumi. Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada 
tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või 
seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara2.  

Igasugust kavandatud tegevust viib ellu alati mõni organisatsioon (ettevõte, kohalik 
omavalitsus, riigiamet vms) ja seda alati suuremal või väiksemal, erinevate kasutus-
funktsioonidega territooriumil ehk planeeritaval alal. Antud organisatsioonist 
sõltubki territooriumi edasine kasutus, sh valmidus sellel keskkonda säästa. 
Üldplaneeringuga määratakse alale maakasutuse juhtfunktsioonid ja ehitamist 
võimaldav või keelav reeglistik. KSH aruanne peab lisaks andma ülevaate, milles 
kavandatav tegevus ehk planeeringu elluviimine seisneb ning mis on sellega 
kavandatud maakasutuse muutuse realiseerimise tagajärjed keskkonnale.  

Mõju hindamisel on lähtutud järgmistest mõistetest: 

Kaudne mõju – keskkonnamõju, mis pole otseselt antud tegevuse tulemus, kuid 
mis tihti tekib kas eemal kavandatud tegevuse elluviimise asukohast või on 
komplekssete mõjutuste tulemus3. 

Keskkonnaaspekt - organisatsiooni tegevuse, toodete või teenuste element, mis 
võib keskkonnaga koosmõjus olla. Seejuures on oluline niisugune 
keskkonnaaspekt, millel on või võib olla oluline mõju keskkonnale4. 

Koosmõju – nii kavandatud tegevusega kaasnevate kui sellele lisanduvate 
piirkonnas toimuvate muude tegevuste mõjude omavaheline reaktsioon. 

Kumulatiivne mõju  - kavandatud tegevusega kaasneva kahe või enama 
keskkonnaaspekti koostoimel ajas (minevikus, olevikus või tulevikus) suurenev 
keskkonnamõju5. 

                                                   
 
2 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. 
3 Euroopa Komisjoni juhend “Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact 
Interactions“ (mai 1999, inglise keeles) http://www.envir.ee/91552 
4 Eesti standard EVS-EN ISO 14001:1998 Keskkonnajuhtimisüsteemid. Spetsifikaat ja juhised selle kasutamiseks. 
Eesti Standardiameti ametlik väljaanne 
5 Euroopa Komisjoni juhend “Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact 
Interactions“ (mai 1999, inglise keeles) http://www.envir.ee/91552 
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Sünergiline mõju - kahe või enama kavandatud tegevusega kaasneva väikese 
keskkonnamõjuga aspekti koostoimel tekkiv oluline keskkonnamõju. 

Hindamist alustati kõigi üldplaneeringuga kavandatud uute tegevuste elluviimisega 
kaasneda võivate keskkonnaaspektide tuvastamisest (Hindamise alla ei võetud 
varasemate kehtivate planeeringute realiseerimise mõju, sest nende realiseerimine 
toimub koostatavast üldplaneeringust sõltumatult juba nagunii). Seejärel viidi KSH 
eksperdi ja kaasatud keskkonnaekspertide osalusel läbi iga aspekti mõju, tõsiduse ja 
ulatuse hindamine lähtuvalt olemasolevatest uuringutest ja infost. Hinnangu 
andmisel arvesti erinevaid keskkonnaspekte ja üldplaneeringu õigusliku mõju 
eripära (üldplaneering on otseseks detailplaneeringute koostamise aluseks 
detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel ning projekteerimise ja 
maakorralduse aluseks hajaasustuses) ehk seda, et üldplaneering ei ole ühegi 
keskkonda otseselt mõjutava tegevusloa väljastamise vahetu alusdokument. 
Seaduse järgi on enne tegevusloa (sh ehitusloa) väljastamist tegevusele eelnev 
täpsem planeerimise või projekteerimise ja vajadusel ka keskkonnamõju hindamise 
staadium. Üldplaneering on pigem seega reeglistik edasiseks planeerimiseks, 
projekteerimiseks ja täpsemaks keskkonnamõju hindamiseks. 

Mõju hindamisel tuvastati iga aspektiga seonduvad olulisemad õigusnõuded, 
huvigruppide surve või huvi eripära, globaalsed ja lokaalsed keskkonnaprobleemid 
vms. Mõju esinemise tõenäolisuse ja tõsiduse hindamisel leiti kas konkreetsest 
aspektist tuleneda võiv mõju on vahetu või kaudne, kumulatiivne või sünergiline, 
samuti kas mõju on pöördumatu või pöörduv ja tuvastati selle iseloom ning 
võimalik oletatav kestus. Ulatuse hindamisel saadi kavandatud tegevuse antud 
aspekti panus seonduva mõju levikusse, st kas antud aspekti tõttu on mõjutatud 
ainult kohalik (krunt, kinnistu, küla, alevik, vald vms koht) keskkond või sõltub 
sellest mingil määral ehk antakse sellega panus kogu globaalsele keskkonna-
seisundile (näiteks võiks selleks olla õhusaastamise tagajärjed või maavarade 
intensiivne kasutamine, mida hetkel ei kavandatud). Aluseks on järgmine 
keskkonnaprobleemide jaotamine: 

Globaalne keskkonnamõju (panus globaalse keskkonna muutusele): taastumatute 
loodusvarade vähenemine, sh põhjaveevarude, loodusliku mitmekesisuse 
vähenemine; õhusaastamise tagajärjel osoonikihi kahanemine, kasvuhooneefekt ja 
kliimasoojenemine, pideva müra (liiklus-, tööstusmüra) tulemusel pelglike looma- 
ja linnuliikide kadumisel loodusliku mitmekesisuse vähenemine. 

Regionaalne keskkonnamõju (panus maakonna, piirkondliku, riigi keskkonna 
muutusele): pinnavee reostumine ja pinnaveevarude vähenemine, happevihmad, 
paljude kemikaalide tegelik mõju sattumisel keskkonda põllumajandusest, 
tööstusest ja jäätmete ladustamisest pole veel teada. 

Kohalik keskkonnamõju (panus kinnistu, linnaosa või linna keskkonna 
muutusele): pinnase saastumine, müra ja halva lõhna tõttu kohaliku elukeskkonna 
halvenemine, vibratsioonil pinnasenihked, visuaalne reostumine, looduses olevate 
elu- ja kasvukohtade võimalik häirimine inimtegevuse poolt jms. 
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1.2.3 Alternatiivide võrdlemise meetod 

Keeleliselt mõistetakse mõiste „alternatiiv“ all selle otsest eestikeelset vastet: 
alternatiiv  = üks kahest teineteist välistavast võimalusest. (Võõrsõnade Leksikon, 
Valgus, Tallinn 2000, 6. trükk, lk 45). Mõiste ühene käsitlemine on hindajate poolt 
valitud metoodiline võte selleks, et hoida planeerimises piirkonna keskkonna-
võimalused prioriteetsena. Hindajad ja planeerijad eeldasid, et ka seadusandja on 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses mõiste alternatiiv 
sissetoomisel lähtunud samadest kaalutlustest. Mõiste sünonüümid – variant, 
võimalus, käsitlusviis jne, mida sageli kasutatakse, viivad valla arengu ja keskkon-
naküsimuste kooskäsitlemisel segastele ja üheselt määramata seostele.  

Kuna tegemist on üldplaneeringuga, ei saa alternatiividena käsitleda mingi objekti 
asukoha valikuid väljaspool Audru valda, sest vallal puudub sellise alternatiivi 
valikul võimalus hinnata selle reaalsust. Seda, sest poliitilise otsuse alternatiivi 
sobivuse kohta teeb naabervald oma tõekspidamisi ja arengudokumente arvestades. 
Alternatiive saab olla reeglina kaks: kas maaomaniku sooviga või maa kasutus-
funktsiooni muutusega arvestada kusagil Audru vallas või mitte. Variantidena saaks 
käsitleda ka asukoha valikud Audru valla piires aga kui asukohta valib maaomanik 
oleks selline valik fiktiivne, sest maaomanikul on ikkagi valik kas tema soovitud 
teha temale kuuluval maal või seda mitte teha, sest peale maa omaniku puudub 
teistel isikutel otsene õigus maa kasutamiseks.  

Parima võimaliku tulevikustsenaariumi väljaselgitamine seisneb seega sisuliselt 
parima planeeringulahenduse leidmises Audru valla haldusterritooriumiga piiratud 
alal – kompromissi leidmises maaomaniku soovi, valla poolse nö avaliku huvi, riigi 
huvi ja olemasoleva looduse ning tehiskeskkonna vahel. Kuna planeeringuprotsess 
on oma ülesehituselt sarnane mõju hindamisega – selles tehakse valikud 
kaalutlemise tulemusel – siis toimus parima tulevikustsenaariumi tuvastamine kohe 
algusest peale KSH eksperdi, planeerija ja omavalitsuse koostöös. 

Keskkonnamõju hindajad vaatlesid seega planeeringuala sisest reaalset 
arengualternatiivi vaid juhul, kui see kerkis esile üldplaneeringu koostamise 
käigus reaalselt arvestatava ettepanekuna (nt avalikkuse või konkreetse 
huvitatud isiku poolt, seoses talle kuuluval maal arengu kavandamisega teisiti, kui 
seda pakkus välja algses üldplaneeringu tööversioonis Audru Vallavalitsus). 
Kunstliku alternatiivi maa teisti kasutamiseks eksperdid ei pakkunud, sest kui see ei 
oleks maaomaniku või omavalitsuse huvides ei oleks selle elluviimine reaalne. Kui 
reaalset alternatiivi ei olnud võeti hinnangu aluseks nn 0-stsenaarium, mis tähendas 
senise üldplaneeringu ja kehtivate detailplaneeringute järgi algatatud protsesside 
jätkamist. 
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2 ÜLDPLANEERINGU SISU JA PEAMISTE EESMÄRKIDE KIRJELDU S 

2.1 Audru valla üldplaneeringu sisu ja eesmärgi lühiiseloomustus 

Hinnatava üldplaneeringu eesmärgiks on Audru valla arengusuundade määramine 
ja territooriumi maakasutuse planeerimine. Kogu Audru valla territooriumit 
hõlmava üldplaneeringu menetlemise käigus sooviti kaalutleda, millised alad on 
sobilikud elamuehituse, tootmise, puhkemajanduse ja ärialase ettevõtluse jms jaoks, 
ning määrata ehitus- ja maakasutusreeglid. 

Võrreldes seni kehtinud planeeringutega on uue koostatava üldplaneeringu 
eripärad: 

1. Intensiivsema elamuehituse ja äriotstarbelise maakasutuse suunamine Audru 
ja Pärnu vahelisele alale (ärialad on kavandatud valdavalt olemasoleva 
ringraja ja elamute vahele); 

2. Tööstuspiirkonna arendamine Lemmetsa küla ida osas; 
3. Elamuehituseks lubatavate maaüksuste suuruse piiramine, et tagada 

valdaval osal valla territooriumist looduslähedane ja ajaloolist arengut järgiv 
hajaasustusviisiline maakasutus ja suunata kompaktsem hoonestus Audru ja 
Pärnu vahelisele alale (Papsaare küla) ning olemasolevate külakeskuste 
lähistele (nt Jõõpre ja Lindi); 

4. Audru poldri piirkonnas maakasutuse reguleerimiseks (enne seal edasiste 
detailplaneeringute koostamise jätkamise lubamist) poldri ala käsitleva valla 
osa üldplaneeringu kohustuse määramine (ala piirid vt üldplaneeringu 
kaart), eesmärgiga hinnata täpsema üldplaneeringu ja selle KSH koostamise 
käigus kumulatiivseid mõjusid kogu Audru poldri piirkonnas ja läbi viia 
Natura 2000 võrgustiku alale avalduva mõju hindamine; 

5. Rohevõrgustiku täpsustamine lähtuvalt kehtivast Pärnu maakonna teema-
planeeringust Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, 
eesmärgiga suurendada või hetkel mittetoiminud üksikutes kohtades ümber 
suunata varem maakonna tasandil spetsialistide poolt valitud rohevõrgustik; 

6. Ehitustegevuse ja maakasutuse osas täpsete nõuete ja reeglite seadmine, et 
tagada vallale tõhus administratiivne kontroll. 

Uus koostatav üldplaneering näeb ette kõigi olemasolevate looduskaitsealade ja 
Natura alade säilitamise nende senistes piirides. 

Kehtestatud üldplaneering on edaspidi detailplaneeringute koostamise ja 
projekteerimise (sh projekteerimistingimuste väljastamise) ja maakasutuse 
määramise aluseks ning loob eeldused maakasutuseks ja ehitustegevuseks. 
Üldplaneering ei ole otseselt ühegi tegevusloa väljastamise aluseks, sest loa 
taotusele eelneb alati projekteerimine vms toiming. 

2.2 Üldplaneeringu koostamise seaduslik alus ja eesmärgid 

Üldplaneeringu koostamise aluseks on planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579; 
2004, 22, 148; 38, 258; 84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150; 2006, 14, 111; 2007, 24, 
128; 67, 414; 2008, 16, 114, 30, 191; 2009, 3, 15; 19, 115; 28, 170; 37, 251, 39, 
262). Antud seaduse §8 lg 2 näitab, mis on üldplaneeringu eesmärgid: 
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1. valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine; 
2. kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja 

kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine 
ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste 
seadmine; 

3. maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas 
maakasutuse juhtotstarbe ning vajaduse korral hoonestuse kõrguspiirangu ja 
muude tingimuste määramine;  

4. detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine 
väljaspool linnu ja aleveid; 

5. maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine; 
6. miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade, 

maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende 
kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine; 

7. rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine; 
8. teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning 

liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine; 
9. vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks 

määramine teeseaduses sätestatud korras; 
10. põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste ning olemasolevate 

maaparandussüsteemide toimimist tagavate meetmete määramine; 
11. puhke- ja virgestusalade määramine; 
12. ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine 

looduskaitseseaduses sätestatud korras; 
13. vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja 

üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks; 
14. vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse alla 

võtmiseks; 
15. üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral riigikaitselise 

otstarbega maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud 
riigikaitselise otstarbega maa-alade piiride täpsustamine; 

16. ettepanekute tegemine linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks 
planeerimise kaudu; 

17. muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja 
ehitustingimuste arvestamine planeeringus.  

Antud juhul käsitleti eelnevas loetelus toodud üldplaneeringu eesmärki 2 kattuvana 
KSH koostamise eesmärgiga ja seati üldplaneeringu jaoks käesoleva KSH 
aruande alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused. Topelt 
mõju hindamist läbi ei viidud. Ühe säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu 
tingimusena kasutati detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja 
juhtude määramist, et vajadusel saaks omavalitsus enne lõpliku otsuse 
tegemist enda käsutusse piisavalt täpse info hinnangu andmiseks ja 
kaalutlusotsuse tegemiseks. 

Eesmärkide tuvastamine, väljatoomine ja nende täpsusastme tundmine on olulised, 
sest vaid need saavad olla aluseks edasise KSH aruande koostamise täpsusastme 
valikule. Kuna üldplaneering on oma olemuselt ehitusõiguse ja kruntimise 
võimaluse loomine hajaasustuses olevatel detailplaneeringu kohustuseta 
juhtudel ja detailplaneeringute koostamise tingimuste määratlemine detail-
planeeringu kohustusega aladel või juhtudel, ei saa KSH aruanne esitada sellest 
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eesmärkide loetelust täpsemaid hinnanguid (va juhul kui täpsema hindamise 
aluseks on juba olemas ka täpsem detailplaneeringu lahendus, selle KSH aruanne 
või projekt vms materjal). 
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3 MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS 

3.1 Audru valla keskkonna lühikirjeldus 

Audru vald asub Pärnumaal vahetult Pärnust läänes, piirnedes Tõstamaa, Koonga, 
Halinga, Lavassaare ja Sauga vallaga. Valla pindala on 378,84 km2. Vallas on 25 
küla ja vallakeskus Audru alevik, kus kokku elab üle 5300 inimese.  

Valla looduskeskkond on mitmekesine – esineb nii metsi (ca 32% valla terri-
tooriumist), põllumaastikke (ca 22% territooriumist), soomaastikke, puisniite kui ka 
laugjat mereranda. Suur osa valla territooriumist on kaitse all, vallas asuv ulatuslik 
Nätsi-Võlla looduskaitseala moodustab ca 26% valla territooriumist. 

Audru vallal on 23 km rannajoont. Valla tuntuim ranna-alaks on ca 3 km pikkune 
valge liivaga kaetud Valgerand.  

Vallas on mitmeid turismi- ja puhketeenuseid osutavaid ettevõtteid. Mitmeid endisi 
põllumaid on võetud ulatuslikumasse kasutusse puhkajate teenindamiseks, nt on 
vallas kaks toimivat golfiväljakut. Samuti asub Audru vallas ainus Eesti 
igapäevaselt toimiv ringrada. 

Kohalike tööstus- ja tootmisettevõtete põhilisteks tegevussuundadeks on toiduaine- 
ja puidutööstus ning põllumajandus. Suure keskkonnaohtlikkusega ettevõtteid 
Audru vallas ei ole. Olemasolevate ettevõtete tegevus on ohjatud saastelubadega. 
Valla veekogude puhtust mõjutab lisaks naabervaldades toimiv turba tootmine. 

3.2 Lühiülevaade olulisematest looduslikest tingimustest Audru vallas  

Audru vald asub Lääne-Eesti madaliku ja Liivi lahe rannikumadaliku piirialal ning 
kuulub mererannikumadalike ja -saarte ning sisemaiste soostunud madalike 
maastikurajooni. Selliseid piirkondi iseloomustavad liivased meretasandikud, kivi-
rohked uhutud moreentasandikud, madalad luited, rannavallid ja nendevahelised 
madalamad alad (nt Audru poldri ala). Suurem osa Audru vallast jääb Audru 
jõgikonna territooriumile.  

3.2.1 Kliima 

Audru valla territoorium jääb Läänemere kliimavaldkonna Lääne-Eesti ja 
põhjaranniku rajooni Pärnu madaliku allrajooni. Siinse ala aktiivsete 
õhutemperatuuride summa (üle 10oC ööpäeva keskmine) on Eesti üks suuremaid ja 
see on üle 1900o (Pärnu Hüdrometeoroloogiajaama andmetel) ning öökülmadeta 
periood Eesti mandriosa pikemaid - kuni 164 päeva. Kõige soojema kuu, juuli, 
ööpäevane keskmine temperatuur on 17,4 oC ulatuv, külmema kuu, veebruari 
keskmine temperatuur aga -5,3 oC. Sademeid on keskmiselt ligi 600-700 mm aastas 
ning sademeterikkaimaks kuuks august. 2007. aastal Eesti Geoloogiakeskuse poolt 
koostatud Kliimamuutuste mõju prognoos sajandi lõpuks Audru piirkonnale6 

                                                   
 

6 Kliimamuutuste mõju prognoos sajandi lõpuks Audru piirkonnale, Eesti Geoloogiakeskus, 2007 
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andmetel sademete hulk, õhutemperatuur ja merevee tase järgneva 100 aasta 
jooksul tõusevad. Sealjuures lisandub sademete jaotuse muutus, pikenevad kuivad 
ja sademeterikkad perioodid ning suureneb paduvihmade võimalus. 

3.2.2 Loodusvarad 

Valla territooriumil on rikkalikke kruusa- ja liivalademeid. Samuti on vallas 
rikkalikud turbavarud. Vt Joonis 1. Audrus asuvad järgmised maardlad: 

• Potsepa liivamaardla, 
• Võlla turbamaardla, 
• Lavassaare turbamaardla, 
• Kihlepa turbamaardla, 
• Eassalu kruusamaardla, 
• Soomra kruusamaardla. 

Veel asub valla territooriumil ka Lavassaare-Ridalepa savimaardla (varu hinnatakse 
ca 300 tuhandele m3, sealne savi pole sobilik ehitustelliste tootmiseks). 

 

Joonis 1 Väljavõte Pärnu maakonna maavarade kaardis t  

3.2.3 Radoon  

Audru vald asub madala ja normaalse radooniriski alal (vt Joonis 2). 
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Joonis 2 Esialgne radooniriski levialade kaart 7 

3.2.4 Põhja- ja pinnavesi 

Audru vallas kasutatavad põhjaveevarud on geoloogilisest seisukohast tänu 
savipinnasele enamjaolt suhteliselt hästi kaitstud (vt Joonis 3).  

 

Joonis 3 Väljavõte Eesti põhjavee kaitstuse kaardil t8 

Veetarbimise piiranguid hetkel ei esine. Pärnu alamvesikonna veemajanduskava 
alusel (kinnitatud keskkonnaministri 10.märtsi 2005 a. käskkirjaga nr. 254) ei vasta 
joogivee kvaliteet üle kogu alamvesikonna organoleptiliste omaduste ja 

                                                   
 

7 Esialgne radooniriski levialade kaart, Eesti Geoloogiakeskus, 2004 
8 Eesti põhjavee kaitstuse kaart, Eesti Geoloogiakeskus, 2001 

 madalala radooniriski ala, 
madala looduskiirgusega pinnased 
(peamiselt liivad ja aleuriidid). Kõrge 
radooni tase majade siseõhus esineb harva 

normaalse radooniriski ala, 
normaalse looduskiirgusega pinnased. 
Lokaalselt võib esineda kõrge ja madala 
radoonisisaldusega pinnaseid. 

turbasood 

Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi 
põhjavee loodusliku kaitsuste 
(reostusohtlikkuse hinnang): 

keskmiselt kaitstud (keskmine 
reostusohtlikkus). Moreeni  
10-20m; savi, liivsavi 2-5m. 

suhteliselt kaitstud (madal 
reostusohtlikkus). Moreeni 20-50m;  
savi 5-10m. 

kaitstud (väga madal reostusohtlikkus)  
moreeni >50m;savi>10m. 

 põhjavee intensiivse tarbimise 
piirkond, kus on moodustunud piesomeetrilise 
taseme alanduslehtrid ja veekihi indeks 
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rauasisalduse osas nõuetele. Audru valla tarbitavas põhjavees on lubatust suuremal 
määral fluori. 

Audru valla veevarustuses kasutatakse Siluri veekompleksi põhjavett. Ca 10% 
puurkaevudest esineb põhjavee kõrgendatud ammooniumisisaldus, mis annab 
tunnistust lokaalsest või juhureostusest. Vee suure rauasisalduse põhjuseks on aga 
Jaagarahu lademes esinev püriit. Põhjavee suurt kloriidide sisaldust põhjustab seos 
merega. See on iseloomulik läänerannikule, kus vettandvate kivimite väljeala on 
meres ja põhjaveetase rannikupiirkonnas jääb alla merepinna. Lääne- ja Kesk-Eestis 
on suur fluoriidide sisaldus iseloomulik Siluri veekompleksi põhjaveele.9 

Suurem osa Audru vallast jääb Audru jõgikonna territooriumile. Audru jõgikond, 
suurusega 422 km2, on üheks osaks Pärnu lahe vesikonnast. Audru jõgi ise on 
Edela-Eestile tüüpiline väikejõgi, mille valgalast suure osa hõlmab omakorda 
Lavassaare soostik.  

Audru jõgi saab alguse Lavassaare järvest ja suubub Pärnu lahte kahe supelranna 
(Pärnu ja Valgerand) vahelisel alal. Suuremad lisajõed on Ridalepa oja, Laisma oja 
ja Oara oja. Maakondliku seire tulemustest lähtudes on Audru jõgi nõrgalt 
reostunud ja/või hea vee kvaliteediga veekogu.10  

Keskkonnaministri 30. juuli 2002.a määrusega nr 50 Riiklike 
keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine alusel asub Audru jõe suudmest 11,7 
km kaugusel hüdroloogiaseire jaam. 

Teistest suurematest vooluveekogudest paiknevad Audru territooriumil ka Tuuraste 
ja Lindi oja. 

3.2.4.1 Maalihked Audru jõe ja Sauga jõe ääres 

2002. aasta varakevadel toimus Pärnu maakonnas Pärnu, Reiu ja Audru jõe 
alamjooksu osas mitu märkimisväärset maalihet. Selgitamaks, millistel jõelõikudel 
ja kui suure tõenäosusega looduslikke maalihkeid võib tekkida, tellis Pärnu 
Maavalitsus Tartu Ülikooli geoloogia instituudilt lihkeohtlikkuse hinnangu sh teiste 
seas ka Audru jõe alamjooksule (vt Joonis 4). Hinnangu tulemusi kajastab hinnangu 
aruanne Maalihked Pärnu maakonnas11. Kuna hinnangu tulemusi tuleb arvestada 
edaspidisel ehitustegevusel jõe läheduses on järgnevalt olulisemaid fakte aruandest 
refereeritud. 

                                                   
 

9 Tervisele ohutu joogiveeallika valik Pärnu maakonna Are, Audru, Halinga, Kaisma, Koonga, 
Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla asulates, Eesti Geoloogiakeskus, 2003 
10 http://www.parnumaa.ee/index.php?id=291 
11 Maalihked Pärnu maakonnas, Kalm, V., Hang, T., Rosentau, A., Talviste, P. ja Kohv, M. 2002 
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Joonis 4 Audru jõel uuritud maalihete asukoht 12 

 

Joonis 5 Audru jõe alamjooksu maalihkeotlikkuse kaa rt13 (punase joonega on 
tähistatud lihkeohtlikud nõlvad, mis asuvad viirsav ides) 

Vaadeldud Audru jõe alamjooksualal eraldati välja kaks lihkeohtlikku piirkonda. 
Esimene 2,4 km jõelõik vana veskitammi ja Audru kooli vahelisel alal on ohtlik 
‘savitüüpi’ lihete seisukohalt. Teine, ülesvoolu jääv 1,6 km pikkune jõelõik on 
ohtlik liivas toimuvate lihete seisukohalt. Reljeefianalüüs näitab, et lisaks Audru jõe 
oru veerudele võivad ohtlikuks osutuda ka mõned Audru jõkke suubuvate 
külgorgude veerud, näiteks Malda asula ümbruses. Jõelõigud Audru kooli juures 

                                                   
 

12 Maalihked Pärnu maakonnas, Kalm, V., Hang, T., Rosentau, A., Talviste, P. ja Kohv, M. 2002, 
http://www.ut.ee/BGGL/maalihked/joonis_1.pdf 
13 Maalihked Pärnu maakonnas, Kalm, V., Hang, T., Rosentau, A., Talviste, P. ja Kohv, M. 2002, 
http://www.ut.ee/BGGL/maalihked/joonis_17.pdf   
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oleva Pärnu-Lihula maanteesilla ümbruses ning vanast veskitammist allavoolu (ka 
Audru alevis) on looduslike maalihete seisukohalt praktiliselt ohutud, kuna seal on 
jõesäng erodeeritud moreeni. Joonisel 5 on näidatud piirkonnad Audru jõe ääres, 
kus võivad esineda iseeneslikud või inimtegevuse tagajärjel tekkinud maalihked. 
Uuringus järeldati, et uuritud Audru alamjooksul toimunud maalihete näol on 
tegemist looduslike protsessidega, kus inimtegevus ei ole olnud maalihete 
toimumise/algatamise põhjuseks, küll on aga täiendava tegurina soodustanud 
konkreetsete lihete toimumist. 

  

Joonis 6 Väljavõte Sauga jõe alamjooksu maalihkeoht likkuse kaardis (Audru valla 
territooriumiga piirneva ala) 14, punase joonega on tähistatud lihkeohtlikud nõlvad , 
mis asuvad viirsavides. 

Audru valla territooriumil asub Sauga jõe uuritud maalihe ‚Sauga 1’ (vt joonis 6).  

Uuringust tulenevad järgmised soovitused: 

• Eristatud lihkeohtlikel lõikudel soovitatakse arvestada sellega, et savipinnase 
korral võib looduslik maalihe tekkida kuni 50 m kaugusel jõe veepiirist. 
Inimtegevuse lisandudes tuleb väga ohtlikuks pidada ala kuni 70 m jõe 
veepiirist; 

• Orulõigus, kus võib toimuda lihe liivas, soovitame arvestada sellega, et lihked 
võivad looduslikult vallanduda 5-10 m kaugusel oru pervest. Inimtegevuse 
lisandudes aga kuni 20 m kaugusel oru pervest; 

• Eristatud lihkeohtlikel orulõikudel tuleks igasugune ehitustegevuse 
planeerimisel oru pervele lähemale kui eelmainitud kriitilised kaugused 
arvestada maalihete toimumise võimalikkusega; 

• Lihkeohtlikes piirkondades on soovituslik enne detailplaneerimist või 
ehituslubade väljastamist nõuda konkreetse ala maalihkeohtlikkuse detailset 
uuringut; 

• Lihete võimalikkuse analüüsiks, eriti Pärnu jõel, oleks oluline sängi veealuse 
osa (jõe põhja) iseloomu ja reljeefi tundmine.15 

                                                   
 

14 14 Maalihked Pärnu maakonnas, Kalm, V., Hang, T., Rosentau, A., Talviste, P. ja Kohv, M. 2002, 
http://www.ut.ee/BGGL/maalihked/joonis_20.pdf 
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3.2.5 Meri ja rannaalad 

Mere lähedus väärtustab ja mitmekesistab Audru valla looduskeskkonda. Vallal on 
rannajoont ca 23 km ja meri pakub mitmeid võimalusi, nii puhkuse veetmiseks, kui 
ka ettevõtluse arendamiseks. Samas on meri ning rand koduks ka paljudele taime- 
ja loomaliikidele mitmekesistades sellega meie elukeskkonda ja loodust. Linnud 
kasutavad kevad- ja sügisrändel peatuspaigana Audru poldrit ning roostikku. 

Maakasutust ranna aladel piiravad ranna piiranguvöönd, ehituskeeluvöönd jt piiran-
gud (nt üleujutusala, Natura 2000 ala), mis johtuvad Eesti Vabariigis kehtivatest 
seadustest ning määrustest.  

Audru valla rannatsooni jääb ka kaks väikesadamat, need on Liu ja Lindi sadam. 
Seni on neid põhiliselt kasutatud kalasadamatena. 

3.2.5.1.1 Üleujutuste aladega piirkonnad  

Pärnu lahe rannikuala on tundlik veetaseme tõusu ja üleujutuste suhtes. Eesti 
Geoloogiakeskuse poolt koostatud Kliimamuutuste mõju prognoos sajandi lõpuks 
Audru piirkonnale 16 andmetel on Pärnu piirkond Euroopa Liidu osas Läänemere 
rannikualadel kõige tundlikum ehk ohustatum piirkond. Siin on fikseeritud tormide 
ajal kõige suuremad merevee taseme tõusud. 

Pärnu lahe rannikuala kohta on koostatud kaardid, kus on näidatud, millised alad 
millise veetaseme juures saavad tõenäoliselt üle ujutatud (vt joonis 7). Audru valla 
keskosa üleujutuskaardilt on näha, et juba veetaseme tõusu korral 1 m üle 
merepinna saab üle ujutatud märkimisväärselt suur rannikuala. 5 m veetaseme 
tõusu korral jääks juba osaliselt vee alla Audru-Lihula maantee. Audru valla 
lõunaosas üleujutuse piir nii kaugele rannikust ei ulatu, kuid ka seal jääks kõrgema 
veetaseme puhul rannikuäärne tee osaliselt vee alla. 

Varasemate soovitavate meetmetena on välja toodud majade ehitamine kõrgele 
vundamendile, nagu seda tehti 20. sajandil. Kallihinnaliste ja pikaajaliste ehitiste 
rajamine aladele, mille absoluutkõrgus on alla 4 meetri, tuleks loobuda esma-
järjekorras 10-ks aastaks, et täpsustada olukorda.17 Koostatavas üldplaneeringus on 
neid tingimusi täpsustatud. 

                                                                                                                                                                    
 

15 Maalihked Pärnu maakonnas, Kalm, V., Hang, T., Rosentau, A., Talviste, P. ja Kohv, M. 2002, 
http://www.ut.ee/BGGL/maalihked/ 
16 Kliimamuutuste mõju prognoos sajandi lõpuks Audru piirkonnale, Eesti Geoloogiakeskus, 2007, 
http://www.audru.ee/files/documents/ehitus/Audru%20kliimamuutuse%20uuring.pdf 
17 Pärnumaa riskianalüüsi kokkuvõte, Pärnu, 2007 
http://www.mv.parnu.ee/fileadmin/parkla/failid/kriisireguleerimine/MK_riskianalyys_2007_01.doc 
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Joonis 7 Üleujutuste kaardid Audru vallast 18 

3.2.6 Audru vallas olevad looduskaitsealad ja kaitsealused objektid 

Nätsi-Võlla looduskaitseala – Nätsi-Võlla looduskaitseala on suurim 
looduskaitseala Audru vallas ning üks suurimaid Pärnumaal. Kaitseala pindala on 
10 741,3 ha ning see paikneb Audru valla lääne-ja loodeosas, ulatudes väikse osana 
ka Tõstamaa valla territooriumile. Kaitseala välispiir ja vööndid on täpsustamisel. 
Kaitsealal on valdavalt soomaastik, suurematest rabadest kuuluvad kaitseala 
koosseisu Nätsi, Võlla, Eassalu ja Neitsi raba.  

Nätsi-Võlla kaitseala on ka Natura 2000 võrgustikku kuuluv loodus-ja linnuala. 
Tegemist on ka rahvusvahelise tähtsusega linnualaga (Important Bird Area) ja on 
tulevane RAMSAR-i märgala. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a 
määrusega nr 177 kinnitatud Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskirjale on 
kaitseala eesmärgiks soo- ja metsakoosluste, poollooduslike koosluste ning 
kaitstavate taime- ja loomaliikide elupaikade kaitse. Vastavalt kaitse-eeskirja §6 on 
kaitsealal keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste 
püstitamine. Salusaarte sihtkaitsevööndis on inimeste viibimine keelatud 15. 
veebruarist kuni 31. juulini. Kaitsealal on keelatud ujuvvahendiga sõitmine, välja 

                                                   
 

18 http://www.mv.parnu.ee/index.php?id=299 
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arvatud kaitseala valitsejaga kooskõlastatud õpperadadel ja järelevalve-, teadus- 
ning päästetöödel. Kaitseala piires kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga (Pärnumaa 
Keskkonnateenistus): 
• katastriüksuse kõlvikute piiride muutmine; 
• maakorralduskava enne selle kinnitamist; 
• metsamajandamiskava enne selle väljastamist metsaomanikule; 
• detailplaneering ja üldplaneering enne nende planeerimisseaduse kohast 

vastuvõtmist; 
• projekteerimistingimused ja ehitusprojekt enne ehitusele ehitusloa andmist. 

Lindi looduskaitseala – tegemist on viie lahustükina paikneva kaitsealaga, mis 
paikneb Audru valla edelaosas, Audru ja Tõstamaa valla piiril. Kaitseala pindala on 
kokku 1095,12 ha. Kaitseala eesmärgiks on kaitsealuste taimede kasvukohtade ja 
loomade elupaikade, sooalade ja neid ümbritsevate metsade kaitse. Kaitsealustest 
taimeliikidest esineb kaitsealal harilikku jugapuud, väikest käopõlle, kaunist 
kuldkinga, laialehist neiuvaipa, kuradi-sõrmkäppa, harilikku ungrukolda. Kaitseala 
iseloomustab ka omapärane linnustik, sest seal esineb nii rabadele kui 
mererannikule iseloomulikke linde, sealhulgas I ja II kategooria kaitsealuseid linde 
nagu merikotkas, must-toonekurg, väike konnakotkas, sookurg, teistest lindudest 
veel sarvikpütt, teder, tilder19. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. 11. 1999. a 
määrusega nr 356 kehtestatud Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja punktile 10 on 
kaitseala valitseja (Pärnumaa Keskkonnateenistus) nõusolekuta on kaitsealal 
keelatud: 
• detail- ja üldplaneeringu kehtestamine; 
• metsamajandamiskava väljastamine; 
• projekteerimistingimuste andmine; 
• katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine; 
• maakorralduskava kinnitamine; 
• rahvaürituste korraldamine. 

Audru roostik  – Audru roostiku looduskaitseala kulgeb kitsa ribana mööda Pärnu 
lahe rannikut Audru vallas Saulepa külast Valgerannani. Kaitseala on loodud 
rannikukoosluse (linnustiku) kaitseks. Tegemist on uuendamata kaitsekorraga 
kaitsealaga ehk kaitse-eeskiri hetkel puudub. 

Audru mõisa park – Audru mõisa park on kaitsealune park (maastikukaitseala), 
kus kasvab Eesti kõrgeim harilik saar (kõrgus 31,5 m). 

Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 154 Hoiualade kaitse alla võtmine 
Pärnu maakonnas alusel on Audru vallas kaitse alla võetud järgmised hoiualad: 
• Lindi hoiuala  – Lindi hoiuala kaitse-eesmärgiks on nõukogu direktiivi 

92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rohunditerikaste kuusikute, 
soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade ning puisniitude 
kaitse ja II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga elupaikade kaitse; 

• Audru poldri hoiuala - kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ 
loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata 
rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: 
väikeluik, laululuik, rabahani, suur-laukhani, valgepõsk-lagle, piilpart, 

                                                   
 

19 Tõstamaa vaatamisväärsused, 2006 http://www.tostamaa.ee/ul/tostamaaVAATAMISVA5rmt.pdf 
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sinikael-part, soopart, roo-loorkull, täpikhuik, rukkirääk, kiivitaja, niidurüdi, 
tutkas, mustsaba-vigle, tumetilder, punajalg-tilder, mudatilder, heletilder, 
väikekoovitaja, suurkoovitaja, rüüt, punaselg-õgija, tuuletallaja; 

• Pärnu lahe hoiuala - kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I 
lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. 
Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: tuttpütt , kormoran, väikeluik, laululuik, 
kühmnokk-luik, rabahani, suur-laukhani, hallhani, valgepõsk-lagle, ristpart, 
viupart, rääkspart, piilpart, sinikael-part, soopart, rägapart, luitsnokk-part, 
tuttvart, merivart, hahk, aul, mustvaeras, tõmmuvaeras, sõtkas, rohukoskel, 
jääkoskel, väikekoskel, merikotkas, roo-loorkull, täpikhuik, rukkirääk, 
liivatüll, kiivitaja, niidurüdi, tutkas, mustsaba-vigle, vöötsaba-vigle, 
tumetilder, punajalg-tilder, mudatilder, kivirullija, naerukajakas, kalakajakas, 
tõmmukajakas , jõgitiir, randtiir, väiketiir, rästas-roolind ja punaselg-õgija; 

• Valgeranna hoiuala - kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I 
lisas nimetatud elupaigatüüpide – valgete luidete ehk liikuvate rannikuluidete, 
hallide luidete ehk kinnistunud rannikuluidete, luidetevaheliste niiskete 
nõgude ja lamminiitude kaitse. 

Kaitsealustest üksikobjektidest asub Audru vallas: 
• Malda kadakas - Tuuraste külas Latika pere juures. Pärnu-Lihula maanteelt 

Audru jõe paremkaldalt 400 m kauguselt põhjapoole suunduva tee lähedal, 1,5 
km maanteest eramaal; 

• Põldeotsa tamm - Põldeotsa külas, Audru-Tõstamaa maantee lähedal eramaal 
kortermaja (endise mõisa häärberi) hoovis; 

• Uruste tamm (8 haru) - Uruste surnuaia juures. Pärnu-Lihula maanteele viiva 
tee servas eramaal maja hoovis Uruste kiriku kõrval; 

• Jõõpre kooli pärnad – 8 või 9 puud. Jõõpre kooli tagahoovis Audru jõe 
kaldal tagastamata maal. 

3.2.7 Ajaloo, arheoloogia ja arhitektuurimälestised 

Audrus paiknevad arhitektuurimälestised20: 
• Audru kirik, kirikuaed, kirikuaia piirdemüür; 
• Audru mõisa valitsejamaja, park, maneež, viinavabrik, viinaait, tall, ait, 

teenijatemaja-kellatorn, koertemaja, piimaköök, õlleköök, kõrts, kalmistu 
väravapostid, moonakatemaja 1 ja 2; 

• Audru magasiait; 
• Audru „Kuldlõvi” kõrtsihoone; 
• Võlla-Ellamaa kõrtsihoone; 
• Sauga-Kambi karjamõisa valitsejamaja; 
• Sauga magasiait; 
• Jõõpre õigeusu kirik; 
• Uruste õigeusu kirik, kiriku piirdemüürid väravapostidega. 

Ajaloomälestised: 
• Audru kalmistu; 
• Vabadussõja mälestussammas; 
• II maailmasõjas hukkunute ühishaud. 

                                                   
 

20 Maa-ameti kultuurimälestiste kaart. http://www.maaamet.ee 
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Arheoloogiamälestised: 
• Kalmistu (Lindi küla); 
• Kalmistu (Soomra küla); 
• Kalmistu „Kirikunukk” (Liu küla); 
• Kiviaja asulakoht (Lemmetsa küla); 
• Ohverdamiskoht „Hiiemägi” (Marksa küla); 
• Ohvrikivi (Marksa küla). 

3.3 Sotsiaal-majanduslik keskkond 

Audru vald on kõrgelt hinnatud linnalähedane ja kauni loodusega elamispiirkond. 
Vald koosneb 25 külast ja ühest alevikust ehk valla keskusest Audrust. Piirkonna 
keskustena on olulised ka Ahaste (Aruvälja), Jõõpre, Kihlepa-Kõima ja Lindi. 
Uuem tihedama asustusega piirkond on moodustumas Audru ja Pärnu vahelisele 
alale, sh Papsaare endise asumi ümber. Sellest alast on kujunemas vastavalt Audru 
aleviku ja Pärnu linna vahelise osaüldplaneeringule Pärnu lähedane väike-
elamupiirkond. Valla elanike arv on viimase aastakümnega kasvanud peamiselt 
Pärnu linnast ja teistest Pärnumaa valdadest tuleva migratsiooni arvelt. Seda on 
soosinud hoogne elamuehitus ja suvilate elamuteks ümberehitamine.  

Tabel 1 Audru valla elanike arv asulate kaupa aastatel 1995 ja 2008 

Asula Elanike arv 
01.01.1995 

Elanike arv 
01.01.2008 

Muutus 
2005-2008 

Ahaste 228 256 +28 
Aruvälja 49 51 +2 
Audru 1423 1526 +103 
Eassalu 39 30 -9 
Jõõpre 470 465 -5 
Kabriste 109 83 -26 
Kihlepa 184 179 -5 
Kõima 202 218 +16 
Kärbu 54 54 0 
Lemmetsa 230 253 +23 
Liiva 41 53 +12 
Lindi 239 311 +72 
Liu 159 111 -48 
Malda 100 116 +16 
Marksa 85 93 +8 
Oara 86 116 +30 
Papsaare 439 759 +320 
Põhara 99 114 +15 
Põldeotsa 186 181 -5 
Ridalepa 93 112 +19 
Saari 25 34 +9 
Saulepa 35 61 +26 
Soeva 99 75 -24 
Soomra 29 40 +11 
Tuuraste 32 32 0 
Valgeranna 7 16 +9 
KOV täpsusega 35 +35 
Audru kokku 4742 5374 632 

Võrreldes möödunud üldplaneeringu koostamise ajast uue käesolevaga hinnatava 
üldplaneeringu koostamiseni on valla rahvaarv suurenenud 13% ehk 632 elaniku 
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võrra. Vt tabel 1. Suurim rahvastiku kasv 129% on olnud Valgerannas. Arvuliselt 
on enim kasvanud Papsaare elanikkond. Sinna lisandunud 320 inimest annavad 
(võrreldes 1995 aastaga) küla elanikkonna juurdekasvuks 73%. Mitmetes külades 
on elanikkond ka vähenenud, üle 20% rahvaarvu vähenemine on toimunud 
Eassalus, Kabristes ja Soevas. Liu elanikkond on vähenenud enim – 48 inimese 
võrra ehk 30%. 

2003. aastal koostatud Audru valla rahvastikuprognoos 2000-202521 tõdeb, et 
vallas on tööpuudus mõnevõrra madalam, kui Pärnumaal tervikuna ning 43% 
töötajatest käivad Pärnu linna tööle. Rahvastikuprognoosi baasstsenaariumi 
realiseerudes väheneks Audru valla rahvaarv 7%, sündimusstsenaariumi 
realiseerudes 3% ja suureneks üksnes rändestsenaariumi realiseerudes 11%, jõudes 
aastaks 2015 ligi 5500 inimeseni. Käesolevast hetkest 10 aasta perspektiivis, 
aastaks 2018, ennustatakse rahvaarvu suurenemist 5 487 inimeseni. Arvestades 
rahvaarvu viimastel aastatel, on Audru valla rahvaarv läbi rändesaldo suurenenud 
oluliselt kiiremini kui seda eelmainitud rahvastikuprognoosis osati ette näha. Samas 
võib prognoosida, et elamuehituslaenude kallinemine ning kinnisvaraturul olev 
nõudluse vähenemine ning varasemast suurem elamute pakkumine nii Pärnus kui 
ka mujal selle ümbruses peaks juurdekasvu tempot lähiaastatel aeglustama. 

3.3.1 Arendustegevus 

Vallas viimastel aastatel toimunud hoogsat arendustegevust näitab algatatud 
detailplaneeringute hulk. Vt tabel 2. 

Tabel 2 Audru valla detailplaneeringute menetlemine (01.01.2008)22 

Aasta  Algatamine Vastuvõtmine Kehtestamine 
1999 4 1 1 
2000 3 3 3 
2001 11 3 3 
2002 12 8 10 
2003 33 10 4 
2004 37 19 17 
2005 43 23 20 
2006 52 19 23 
2007 68 26 16 
Algatamine 
tühistatud 

24   

Kokku 
menetletud 

287 112 97 

 
Suuremad käimasolevad arendusprojektid on: 
• Leonardo golfiküla (tänavad ja tänavavalgustus rajatud), mida arendab Itaalia 

kinnisvaraarendaja; külla on planeeritud ca 120 eramaja ja ca 270 korterit; 
• Meremetsa II arendusprojekt Papsaare külas; 
• Nurme tehnoküla Lemmetsa külas; 
 

                                                   
 

21 Audru valla rahvastikuprognoos 2000-2025, Tiit Tammaru, 2003 
22 Audru valla veebilehekülg, http://www.audru.ee/?id=24 
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Üldplaneeringu koostamise ajal algatati ja kehtestati detailplaneering Audru valda 
Põldeotsa ja Saulepi külla intensiivkalakasvatuse (eelkõige koha kasvatamiseks) 
rajamiseks23, kus võib täisvõimsusel töötamisel tööd saada ligi 1200 inimest. 
Planeering hõlmab kokku ca 52 ha suurust maa-ala, kuhu on kavandatud 
moodustada 3 transpordimaa- ja 3 tootmismaakrunti, millele on antud ehitusõigus 
kalakasvatushoonete ning kasvatatud kala esmase töötlemise kompleksi 
rajamiseks koos vajalike olme- ja teenindusruumidega ning tehnorajatistega. 
Vahetult selle ala naabrusse on lisaks algatatud Põldeotsa tuulepargi 
detailplaneering. Mõlemale detailplaneeringule on algatatud (ja Suuresilla 
Suurfarmi kinnistu detailplaneeringu puhul ka lõpuni viidud) keskkonnamõju 
strateegilised hindamine. Need kaks detailplaneeringut koos Valgeranna külas 
algatatud Põllu, Poldri, Ranna ja Rannamaa maaüksuste detailplaneeringu ja 
Valgeranna külas Kuldranna maaüksuse detailplaneeringuga külgnevad Audru 
poldri ala hõlmava Pärnu lahe linnuhoiualaga (Natura ala). 

3.3.2 Ettevõtlus 

Valla ettevõtluskeskkonda võib pidada võrreldes naabervaldade omadega 
mitmekesisemaks. 2007. aastal oli töötutena registreeritud minimaalselt inimesi 
augusti kuus – 28 inimest ja maksimaalselt detsembrikuus – 41 inimest.24 

Vallas asub mitmeid erineva iseloomuga ettevõtteid (registreeritud ettevõtteid on 
62125). Suurimateks ettevõteteks on: 
• Puhke- ja konverentsikeskus Villa Andropoff; 
• Kalatöötlusettevõte Kajax Fish Eksport Liu külas, Calamaris OÜ Papsaare 

külas; 
• Pagaritooted Audru Pagar OÜ Ridalepa külas; 
• Metalliettevõte Lasertool OÜ Lemmetsa külas, Ju-Metall AS Pärnu 

tootmistsehh Audru alevikus; 
• Krevetitöötlusettevõte Japs M.VB.M. AS Audru alevikus; 
• Spoonitehas OÜ Valmos Lemmetsa külas; 
• Teraviljakasvatajad Põhara Agro OÜ Põhara külas ja Kullassaare Talu OÜ 

Aruvälja külas; 
• Paadiehitusega tegeleb Liu Paat OÜ Liu külas. 

Vallas asuv Liu sadam on projekti Väikesadamate kett sadam ja kuulub 
arendamisele maakonna tasandil. Liu, Puru ja Lindi sadamad on eravalduses.  

                                                   
 

23 Põldeotsa ja Saulepa küla Suuresilla Suurfarmi kinnistu (Audru kalakasvatuse) detailplaneering 
võeti vastu peale esialgse üldplaneeringu KSH aruande avalikustamist 29.01.2009 ja kehtestati 14. 
mai 2009 Auru Vallavolikogu otsusega nr 28. Põhimõtteline lahendus ning arendaja kohustused 
kajastuvad: 
http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/Audru%20kalakasvatuse%20dp%20arendaja%20k
ohustused%20ortofotol%2005%2002%2009.pdf ning selle detailplaneeringu KSH aruandega saab 
tutvuda: http://www.hendrikson.ee/?m1=66&m2=120. Kuna Audru kalakasvatuse detailplaneeringu 
KSH aruanne muutus tunduvalt peale avalikustamist on sellega seotud aspekte korrigeeritud ka siinses 
üldplaneeringu KSH aruandes. 
24 Audru Vallavalitsuse Majandusaasta aruanne 2007. 
http://www.audru.ee/files/documents/valitsemine/vallavolikogu/2007.aastaaruanne.pdf 
25 Audru valla veebilehekülg http://www.audru.ee/?id=16. 
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3.3.3 Puhkepiirkonnad  

Vald pakub mitmeid puhkevõimalusi:  
• Tuntud suvitus- ja supluskoht on Valgerand. Ranna läheduses asub 

puhkekeskus Villa Andropoff (hotell, konverentsisaal); 
• Valgeranna Golfiklubi 18 rajaline golfiväljak koos harjutusväljakuga pakub 

golfimängimise võimalust Valgerannas; 
• Audru Golfiklubi pakub golfi mängimise võimalust pay & play tüüpi 9 rajaga 

väljakul Jõõpres; 
• Audru ringrada asub Pärnu linna läheduses ja on ainuke Eestis lumevabal ajal 

igapäevaselt tegutsev ringrada. Hetkel 2173 m pikkusel rajal on võimalik 
tegeleda motospordiga või oma sõiduoskuste treenimisega (open track). 
12.03.2009 kehtestatud Audru Ringraja kinnistu detailplaneering võimaldab 
tulevikus ehitada asfaltraja 3200 m pikkuseks ja rajada selle juurde ka 
rallikrossiraja26. Lisaks näeb detailplaneering võimaluse ehitada ringraja alale 
ka platsi kontsertide jms vabaõhuürituste korraldamiseks ning välja ehitada 
erinevad äri- ja teeninduspinnad koos ala teenindava parklatekompleksiga; 

• Soomra külas asuv Pihlaka talu pakub võimalust tutvuda erinevate vanade 
talutööde, esemete ja ka taluloomadega (hobused, ponid, veised, kitsed, 
minisead jne); 

• Kabriste külas asuv Sassi talu pakub ratsutamistunde, ratsamatkasid, 
vankrisõitu, treeninglaagreid, puhkenädalaid ja – nädalavahetuseid. Üha enam 
on populaarsust saavutamas sügisene Hubertuse jahisõit. 

3.3.4 Põhilised liikumisteed 

Audru valda läbivatest sõiduteedest kõige olulisem ja suurima liiklussagedusega on 
Pärnu-Lihula maantee nr 60 (vt joonis 8), mille ööpäevane keskmine liiklussagedus 
2007. aastal Pärnu linna ja Audru aleviku vahelisel teelõigul oli 8820 autot 
ööpäevas. Võrdluseks, et aastal 2006 oli seal ööpäevane keskmine liiklussagedus 
7540. Võib prognoosida, et selle teelõigu kasutusintensiivsus kasvab veelgi, sest 
sinna saab olema suunatud (koguja teede vahendusel) ka uute arendus- ja 
puhkepiirkondade liiklus. 

                                                   
 

26 Detailplaneeringus on antud ka mitmed keskkonnatingimused, et leevendada võrreldes tänasega 
rajalt levivat müra, tagada kaasajanõuetele vastav keskkonnakaitse ning ohutusmeetmed rajal 
võistlejate parema turvalisuse tagamiseks. Vt soovi korral täpsemalt: 
http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/834_AudruRingrada_seletuskiri1.pdf 
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Joonis 8 Liiklussagedused maanteedel, väljavõte Maa -ameti kaardiserverist 

3.3.5 Haridus ja kultuur 

Audru vallas asuvad järgmised haridusasutused: Audru Keskkool (374 õpilast), 
Jõõpre Põhikool (121 õpilast), Lindi Lasteaed-Algkool, Aruvälja Lasteaed-Algkool, 
Audru Lasteaed (Audru maja ja Papsaare maja) ning Jõõpre Lasteaed. 

Audru alevikus asub Audru Valla Kultuurikeskus, Audru muuseum ning 
spordihoone. Vallas asub 5 raamatukogu (Kihlepa, Aruvälja, Lindi, Jõõpre, Audru) 
ja 4 rahvamaja (Kihlepa, Aruvälja, Lindi, Jõõpre). 
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4 ÜLDPLANEERINGU SEOS STRATEEGILISTE 
PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA 

Käesolev peatükk annab ülevaate hinnatava üldplaneeringu seosest ja vastavusest 
strateegiliste planeerimisdokumentide (keskkonna)eesmärkide ja nõuetega. 

4.1 Euroopa Liidu planeeringu dokumendid  

Euroopa Konsultatiivne Foorum töötas 1999. a välja Euroopa Komisjoni määruse 
97/150/EK järgimiseks juhendi nimega Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiiv 
(European Spatial Development Perspective - ESDP). Juhendis tuuakse välja, et 
üks eesmärke Euroopa Liidus on saavutada senisest parem tasakaal linnalise arengu 
(urban development) ja linnade tagamaa vahel. ESDP otsib võimalust Euroopa 
maapiirkondades asendada senine traditsionaalne põllumajanduslik tootmine ja 
metsandus muude alternatiivsete tegevustega, et vähendada linnastumise survet. 
Eraldi toob ESDP välja27, et väärtuslik kultuuripärand ja loodusmaastikud on 
väärtused, mis võimaldavad luua baasi majanduslikuks ja sotsiaalseks tegevuseks 
läbi jätkusuutliku turismi ning vabaajaveetmisvõimaluste loomise. Samas juhend 
kohaliku omavalitsuse tasandil toimuva üld- ja detailplaneeringute koostamiseks 
otseselt siduvaid juhtnööre ei anna. Lisaks, kuna Eesti ei olnud ESDP 
väljatöötamise ajal Euroopa Liidu liige, ei kajastata seal ka Eesti territooriumi. 
Seega saab seda dokumenti vaadata vaid kui Euroopa Liidu siseste üldiste 
planeerimispoliitika suuniste andjat. 

4.2 Läänemere regiooni planeeringu dokumendid  

Läänemere regiooni ruumilises arengus on teedrajavaks planeeringu dokumendiks 
Visioonid ja Strateegiad Läänemere regioonis 2010 (Visions and Strategies around 
the Baltic 2010/ VASAB 2010). Läänemereriikide koostöö tulemusel valminud 
dokumendi elluviimise eesmärgiks on Läänemere piirkonna identiteedi 
tugevdamine ning ruumiliste struktuuride väljatöötamine, et konkureerida 
globaliseeruvas majanduses teiste regioonidega. 

Dokument kirjeldab ruumilise struktuuri kolme elementi: linnade ja linnaliste 
asulate süsteem (pärlid/pearls), linnu ja asulaid omavahel ühendavad infrastruktuuri 
võrgustik (nöörid/strings) ning erineva maakasutusega alad või areaalid 
(lapid/patches). 

Visioon käsitleb teemadena arengu tagamist Läänemere regioonis; regiooni 
keskkonna kasutuse jätkusuutlikust; mobiilsust tagavat ühtse transpordisüsteemi 
arendamist ja koostöö võrgustikku, mis tagab regioonisisest integreerumist.  

2001. a valmis VASAB 2010+ ruumilise arengu tegevusprogramm. Sinna koondati 
tegevussuunad ning suundade arendamiseks vajalikud konkreetsed tegevused kuue 
võtmeteemana: 

                                                   
 

27 European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of 
the Territory of the European Union. CEC, Commission of the European Communities, 1999; ptk 2.2. 
The Changing Role and Function of Rural Areas 
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1. Linnaregioonide koostöö säästliku arengu küsimustes; 
2. Läänemereregiooni rahvusvahelise integratsiooni jaoks olulised strateegilised 

arengutsoonid; 
3. Üle-euroopalise integratsiooni jaoks olulised rahvusvahelised transpor-

dikoridorid; 
4. Maapiirkondade olustiku mitmekesistamine ja tugevdamine; 
5. Rahvusvaheliste rohevõrkude, sh kultuurmaastike arendamine; 
6. Rannikutsoonide ja saarte integreeritud arendamine. 

Hinnatav üldplaneering aitab kaasa just maapiirkonnas elamisvõimaluste 
püsimisele, linnalise ja hajaasutusviisil elamise selgele piiritlemisele ja ettevõtluse 
ning turismi arendamise võimaluste mitmekesistamisele Audru vallas. 

4.3 Natura 2000 võrgustik 

Natura 2000 on üle-Euroopaline loodus- ja linnualade võrgustik kaitsmaks 
väärtuslikke ja ohustatud looma-, linnu- ja taimeliike ning nende elupaiku ja 
kasvukohti. Euroopa Liidu liikmesriike ühendava Natura 2000 võrgustiku loomine 
rajaneb kahel Euroopa Komisjoni ja Nõukogu direktiivil – nn linnudirektiivil 
(direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta), mille eesmärk on kaitsta 
linde, ning nn loodusdirektiivil (direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ja 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta), mille ülesanne on kaitsta looma- 
ja taimeliike ning nende elupaiku ja kasvukohti. 

Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille eesmärk on 
tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade 
ja kasvukohtade kaitse. Euroopa Liidu liikmesmaana peab Eesti korraldama Natura 
2000 aladel loodusväärtuste säilimise. Õiguslikult põhineb Euroopa Liidu 
liikmesriike ühendava Natura-võrgustiku loomine kahel EL direktiivil – nn 
linnudirektiivil (direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta), mille 
eesmärk on kaitsta linde, ning nn loodusdirektiivil (direktiiv 92/43/EMÜ looduslike 
elupaikade ja loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta). Liigid ja 
elupaigatüübid, mille kaitseks on Natura 2000 alad loodud, on kirjas loodus- ja 
linnudirektiivi lisades. Oluline on kaitsta elupaigatüüpe: 
• mis on oma loodusliku levila piires kadumisohus;  
• mille leviala on piiratud;  
• mis esindavad elupaiga tüüpilisi omadusi vähemalt ühes biogeograafilises 

piirkonnas. 

Eestis on Natura-võrgustikku haaratud eelkõige juba olemasolevad kaitsealad. 
Väljaspool kaitsealasid asuvatest aladest saavad hoiualad.28. 

Antud juhul on planeeringu alal järgmised Natura alad: 
• Nätsi-Võlla loodus- ja linnuala (EE0040337), kus paikneb Nätsi-Võlla 

sookaitseala. Ala paikneb Audru valla lääne- ja loodeserval, ulatudes osaliselt 
ka Tõstamaa valda. Nätsi-Võlla on suurim Natura 2000 hoiuala Audru vallas. 

• Audru poldri hoiuala; 
• Lindi hoiuala mis paikneb laiguti nii Audru kui Tõstmaa valla territooriumil. 

                                                   
 

28 http://www.envir.ee/natura2000/ 
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• Valgeranna hoiuala Audru valla lõunaservas Pärnu lahe rannal; 
• Pärnu lahe hoiuala Audru valla lõunaservas Pärnu lahe rannal. 

Planeeringualaga piirnevad järgmised Natura alad: 
• Lavassaare loodus- ja linnuala Koonga vallas; 
• Nedrema-Kalli loodusala Koonga vallas; 
• Tõhela-Ermistu loodusala Tõstamaa vallas. 

4.4 Eesti riiklik tasand 

Suunaandjaks on säästava arengu riiklik strateegia Säästev Eesti 21, mis kiideti 
heaks Riigikogus 14.09.2005. a (RT I 2005, 50, 396). Lähtuvalt sellest strateegiast 
on oluline regionaalne tasakaalukus, st iga Eesti piirkond peaks leidma sobiva viisi 
enda kui elu- ja tööpaiga väärtustamiseks. Samuti on oluline loodusliku 
mitmekesisuse ja looduslike alade säilitamine, mis on ka käesoleva planeeringu üks 
põhieesmärke. 

4.4.1 EESTI 2010 

Maakasutuse seisukohast on tähtis üleriigilise planeeringu EESTI 2010 heaks-
kiitmine ja selle elluviimise tegevuskava kinnitamine, mis on vastu võetud 
Vabariigi Valitsuse 19.09.2000. a korraldusega nr 770-k (RTL 2000, 102, 1611). 
Näiteks on selles planeeringus seatud eesmärgiks Natura 2000 võrgustiku loomine, 
mis on hinnataval alal juba teostunud. Planeering näeb ette, et senine 
põllumajandustegevus restruktureerub ja selles hõivatute arv väheneb, mistõttu 
tegevusele maal on vaja leida muutuva ruumistruktuuri tõttu mõni uus alternatiiv. 
Samuti toob planeering välja, et puhas loodus ja maapiirkondade hõre asustus 
pakuvad võimalusi looduslähedaseks turismiks, puhkuseks ning suvekodude ja 
keskkonnasõbralike elukohtade rajamiseks. Hinnatava planeeringu üheks 
eesmärgiks oligi looduslike alade säilitamine ja linnalikuma ning tihedama asustuse 
suunamine sinna, kus see on planeeringuliselt sobilik. Samuti on planeeringu 
eesmärk looduse ja maapiirkondade hõreda asustuse säilimise tagamine selleks 
sobilikes paikades.. 

Eesti 2010 üldiste sihiseadetena on määratletud järgmised aspektid: 
1. Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine; 
2. Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja 

edasiarendamine; 
3. Asustuse ruumiline tasakaalustamine; 
4. Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga; 
5. Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine. 

Antud juhul võimaldab linnalikuma asutuse ja ettevõtlusalade piiritlemine Pärnu ja 
Audru vahelisele alale, looduse säilitamine mujal vallas ja turismi ning 
puhkemajanduse arendamine tagada asustuse loogilise arengu ja ruumilise 
tasakaalustamise arvestades valla keskkonna eripära. Sealjuures on lahenduse 
väljatöötamisel arvestatud väärtusliku maastiku ja maakonnaplaneeringuga 
määratud rohevõrgustiku säilitamise vajadusega.  
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4.4.2 Eesti Keskkonnastrateegia  

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 eesmärkideks on loodusvarade säästlik 
kasutamine ja jäätmetekke vähendamine, maastike ja looduse mitmekesisuse 
säilitamine, kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet, tervist säästev ja toetav 
väliskeskkond29. Neist eesmärkidest on lähtutud KSH käigus leevendavate 
meetmete ja keskkonnatingimuste väljatöötamisel. 

4.4.3 Riiklik turismiarengukava 

Eesti riiklik turismiarengukava 2007-2013 (RTI, 01.12.2006, 53, 400) on välja 
töötatud ja kaasajastatud jätkuprogramm riiklikule turismiarengukavale 2002-2005. 
Riikliku turismiarengukava eesmärk on esitada turismi kui majandusharu 
tasakaalustatud arengu strateegia aastateks 2007-2013, mis on suunatud 
turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu kaudu majanduskasvu 
toetamisele Eestis.  

Turism on majandussektor, mille peamisteks komponentideks on: 
• majutus koos toitlustamisega; 
• reisitransport – lennu-, mere-, maantee- ja raudteetransport; 
• looduslikud ja tehislikud vaatamisväärsused ning nende haldajad; 
• reisiettevõtjad – reisikorraldajad ja reisibürood; 
• reisisihi korraldajad – avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonid ja 

asutused.  

Maailma Turismiorganisatsiooni (World Tourism Organisation) määratluse järgi 
loetakse turismiks inimeste reisimist väljapoole nende igapäevast elukeskkonda 
puhkuse, äri või muudel eesmärkidel kestusega kuni üks kalendriaasta. 
Määratlusele vastavaid reisijaid nimetatakse külastajateks ja nad jagunevad 
ühepäevakülastajateks ja turistideks. Turism jaguneb väljaminevaks, sissetulevaks 
ja siseturismiks.  

Eesti turismisektori ühe kitsaskohana, mis pärsib turismisektori jätkusuutlikku 
arengut, on välja toodud sesoonsus. Visioonis on aastaks 2013 Eesti saavutanud 
taseme, kus Eestit külastatakse igal aastaajal, sesoonsusest tingitud suve- ja 
talvehooaja lõhe on vähenenud ning huvipakkuvad sündmused ja 
vaatamisväärsused kaaluvad üles põhjamaisest kliimast tingitud ebamugavused.  

Arengukavas märgitakse, et Eesti turismitoode peab põhinema säästva turismi 
printsiipidel – majandusliku ja sotsiaalse kasu saamisel tuleb arvestada elu- ja 
looduskeskkonna, ajaloo- ja kultuuripärandi kaitse vajadusi. Turismi arendamisel 
tuleb lähtuda „Säästev Eesti 21“ neljast põhi-eesmärgist: 
• Eesti kultuuri elujõulisuse kui ühe olulisema turismi ressursi jätkusuutlikkuse 

tagamine. 
• Heaolu suurendamine saab põhineda ettevõtlikkuse arendamisel ja 

majandusliku jõukuse suurenemisel, erinevate vaba aja veetmise ja 
taastusvõimaluste paremal kättesaadavusel ning tasakaalustatud 
keskkonnaressursside tarbimisel, mis tulenevad elulaadi muutustest.  

                                                   
 

29 http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=328494/KS_loplil_riigikokku_1.pdf 
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• Jätkusuutliku arengu oluliseks nurgakiviks on kogu elanikkonna kaasamine 
ühiskonna olulistesse otsustesse. Turismi arendamine saab olla jätkusuutlik 
vaid regioonide eripära ja kohalike elanike huvisid arvestades ning erinevate 
sotsiaalsete gruppide kaasamisel otsustusprotsessi 

• Ökoloogilise tasakaalu säilitamine on turismi seisukohalt esmatähtis, mis 
otseselt puudutab iga inimest, turismiettevõtjat, samuti kohalikku omavalitust 
ja riiki. 

Audru valla loodus on oluline ressurss Pärnu piirkonna atraktiivsuse suurendamisel 
turismisektoris, selle pakkumisel tuleb jälgida loodusressursside optimaalset 
tarbimist, tõsta inimeste teadlikkust ja väärtushinnanguid ning kasutada 
laialdasemalt keskkonda säästvamaid transpordiliike ja tehnoloogiat.  

Planeeritaval alal kavandatud turismi toetab Eesti riiklik turismiarengukava. Vallas 
pakutakse aastaringset puhkamisvõimalust nii välisturistidele kui ka Eesti enda 
elanikele.  

4.5 Pärnu maakonnaplaneeringud 

Pärnu maakonna planeering on kehtestatud Pärnu maavanema korraldusega 1998. 
aastal. See on nn baasetapp, mille edasiarendamine toimub läbi teemaplaneeringute.  

2007. aastal on koostatud Pärnu maakonna teemaplaneering Maakonna sotsiaalne 
infrastruktuur, mis on vastu võetud Pärnu maavanema korraldusega 16.04.2008 nr 
72. Teemaplaneering on koostatud Pärnumaa elanikkonna igapäevaste 
sotsiaalteenuste tagamiseks. Planeering lähtub üleriigilise planeeringuga Eesti 2010 
seatud eesmärkidest ja täpsustab kehtivat maakonnaplaneeringut. Planeeringu 
konkreetne eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele soovitusi teenuste 
kättesaadavuse tagamiseks kantides. Kant moodustub enamasti mitmest asulast. 
Audru vald jaguneb järgmisteks kantideks:  
• Audru kant (Audru alevik ja Lemmetsa küla, Liiva küla, Malda küla, Papsaare 

küla, Põldeotsa küla, Valgeranna küla - linnalähedane keskuskant (LKK) 
• Aruvälja kant (Aruvälja küla, Ahaste küla, Põhara küla, Soeva küla) - 

linnalähedane kant (LK) 
• Jõõpre kant (Jõõpre küla, Oara küla, Ridalepa küla, Saari küla) - linnalähedane 

kant (LK) 
• Kihlepa - Soomra kant (Kihlepa küla, Eassalu küla, Kärbu küla, Soomra küla, 

Tuuraste küla) - linnalähedane kant (LK) 
• Lindi kant (Lindi küla, Kabriste küla, Kõima küla, Liu küla, Marksa küla, 

Saulepa küla) - linnalähedane kant (MK) 
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Joonis 9 Probleemsed teenused kantides (kandipassid e alusel) 30 

Peamised probleemsed teenused kantide kaupa on välja toodud joonisel 9.  

Pärnu maakonna teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused, kehtestatud 20.05.2003 Pärnu maavanema korraldusega nr 
80. Teemaplaneering määrab asustust ja maakasutust suunavad keskkonna-
tingimused ning loob eeldused keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri 
kujunemiseks ja säästvaks arenguks Pärnumaal. Üldplaneering täpsustab maa-
kondlikul tasandil määratud rohevõrgustiku Audru valla tasandil. Kuna maakonna 
teemaplaneeringu järgne rohekoridor K8 Sauga suunas ei toimi, sest selles asuvad 
kehtivad detailplaneeringud ja reaalselt rohevõrgustiku Sauga jõe suunas olemas ei 
olnud, siis see koridor suunati ümber. Muud teemaplaneeringus olnud rohe-
koridorid kujundati ümber arvestades kõlvikute piire ja kanti üldplaneeringu 
kaardile. Rohevõrgusiku laiendati, sest üldplaneeringus näidati rohevõrgustiku 
tuumala ja koridor sisaldavad endas ka puhveralasid. Samuti täpsustab üld-
planeering teemaplaneeringust tulenevaid keskkonnatingimusi (vt ptk 8.1. ja KSH 
aruande Lisa 2)  

Maakonna teemaplaneeringus määratud väärtuslikud maastikud Audru valla 
territooriumil kanti üldplaneeringu kaardile ning neile seati üldplaneeringus 
ehitustingimused tagamaks nende väärtuste säilimine (vt ptk 8.2). 

Maakonna teemaplaneeringus on välja toodud asutuse laiendamiseks sobiva 
suunana Pärnu linna lähiümbrus Papsaare – Audru, mis on ka üldplaneeringu 
peamise asustuse laienemise suund. 

                                                   
 

30 Pärnu maakonna teemaplaneering Maakonna sotsiaalne infrastruktuur, 2007 
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4.6 Audru valla senised kehtivad üldplaneeringud ja detailplaneeringud 

Kehtiv Audru valla üldplaneering pärineb aastast 1996. Uue üldplaneeringu 
algatamise tingis asjaolu, et kehtiva ÜP arengupõhimõtted ja ehitustingimused ei 
ole enam tänases intensiivse kinnisvaraarenduse faasis piisavad otsuste 
motiveerimiseks ja maakasutus ning ehitusvaldkonna reguleerimiseks. Peamised 
1996. aastal kehtestatud üldplaneeringu ja koostatava üldplaneeringu erinevused ja 
motivatsioon üldplaneeringu muutmiseks kajastub ptk 6.2 ja 6.3. Koostatav uus 
üldplaneering tühistab vana, seni osaliselt kehtinud üldplaneeringu. 

06.02.2003. a otsusega nr 38 kehtestas Audru Vallavolikogu Audru aleviku ja 
Pärnu linna vahelise osaüldplaneeringu. See on koostatud 10 aasta perspektiivis 
määrates Audru ja Pärnu vahelisel alal maa- ning veealade kasutamistingimused. 
Koostatav uus üldplaneering tühistab osaüldplaneeringu.  

Võrreldes seni koos kehtinud kahe üldplaneeringuga, suurendatakse uue 
üldplaneeringu koostamisel elamuehituse reservmaade osakaalu. Senisest rohkem 
krunte on edaspidi lubatud moodustada Pärnu ja Audru vahelisel alal, kus on 
lubatud detailplaneeringu alusel moodustada valdavalt 1200 m2 elamumaa krundid. 
Mujal vallas on uue üldplaneeringu järgi krundi miinimumsuurused 1500 m2 kuni 
3ha. St uue üldplaneeringu peamine erinevus senistega on valla tsoneerimine ja 
elamuehituse suunamine valla Pärnu poolsesse ossa ja ettevõtlus alade suunamine 
Nurme maantee piirkonda. Arvestades seni kehtinud üldplaneeringute kehtestamise 
aja järel toimunud majanduslike võimaluste avardumist, Pärnumaa elanikkonna 
huvi elada Audru vallas ja maakonna positiivset rändesaldot, on igati loogiline 
lubada arengul toimuda ette kokkulepitud tingimuste järgi. Seda, sest senise 
üldplaneeringu muutmise peamine käivitav faktor oligi maaomanike laialdane soov 
näha võrreldes seni kehtestatud üldplaneeringutega ette laialdasemaid arengu alasid. 

Uue üldplaneeringu koostamisel jäetakse kehtima kõik seni kehtestatud 
detailplaneeringud. Kõigi planeeringute sisuga on arvestatud üldplaneeringu 
koostamisel ja viidud maakasutuse juhtfunktsioon kooskõlla detailplaneeringus 
määratud sihtotstarvetega. 

4.7 Audru valla arengukava 

Audru valla arengukavas aastateks 2001-2011 on fikseeritud valla arenguvisioonid 
aastani 2011. Viimati on seda täiendatud 08.05.2008 Audru Vallavolikogu 
määrusega nr 17. Audru valla tulevikuvisioon aastaks 2011 on: Audru vald on 
terviklik ja harmooniliselt arenenud omavalitsus, kus on loodud inim- ja 
loodussõbralik, puhas, rahulik, turvaline ja säästva arengu põhimõtetele vastav 
elukeskkond. Uus üldplaneering loob eeldused selle visiooni elluviimiseks, piirates 
näiteks ehitamiseks lubatud maaüksuste suurust, tagades toimiva rohevõrgustiku, 
säilitades kõik kaitsealad, luues eelduse töökohtade tekkeks kohapeal jne. 

Audru valla arengu peamised strateegilised põhimõtted on inim- ja loodussõbraliku 
elukeskkonna planeerimine ning kohaliku identiteedi tugevdamine. 

Arengueesmärkides on toodud välja, et tööstus-, ettevõtlus- jt. otstarvetel maade 
reserveerimisel on olulisemaks faktoriks sobivus keskkonnaga ning elukeskkonna 
saastamise vältimine, samuti nende alade sobilik paiknemine teede, trasside ning 
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elamupiirkondade suhtes. Esmajärjekorras oleks vajalik taas kasutusse võtta juba 
olemasolevad endiste majandite suurehitised. Vald toetab ja tunnustab 
tööstuspiirkonna rajamist Lemmetsa külas Sauga-Jõõpre tee alguses ja Papsaare 
külas Sulu-Papsaare tee naabruses. Milleks ka uus üldplaneering tingimused annab. 

Samuti peab vald vajalikuks kaaluda, kas võimaldada Põldeotsa ja Saulepa külades 
kõrge tootmisintensiivsusega täissüsteemse kalakasvatuse, kalatööstuse, 
väetisetehase, labori ja teaduskeskuse, tuulepargi ja neid teenindavate ettevõtete 
rajamist. Eelmainitud eesmärkidel on algatatud detailplaneeringud nii tuulepargi 
kui intensiivkalakasvatuse rajamiseks ja neile viiakse läbi keskkonnamõju 
strateegilised hindamised. 

Elamuehituseks maade reservi arvamisel tuleb võimaluste piires arvestada nende 
alade kaitstust saaste (müra, vingugaasid, tööstuslik saaste jne.) eest. Lisaks tuleb 
arvestada juba olemasolevate elamupiirkondade, töökohtade, sotsiaal- ning 
teenindusasutuste paiknemise ja kättesaadavusega. Seetõttu suunataksegi uues 
üldplaneeringus kompaktsem asustus Pärnu linna lähedusse ning seatakse 
keskkonnatingimused elamualade arendamisele soodsa elukeskkonna loomise 
eesmärgil. Seega uue üldplaneeringu koostamisel on lähtutud eelmainitud 
eesmärkidest ja põhimõtetest. 
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5 HINNANG UUE ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEST TULENEDA V ÕIVATELE 
KESKKONNAMÕJUDELE VÕRRELDES KEHTIVATE PLANEERINGUTE  
REALISEERIMISEGA 

5.1 Planeeringu elluviimisel tekkida võiva keskkonnamõju hindamine 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine peab andma hinnangu eeldatavalt olulise 
vahetu, kaudse, kumulatiivse, sünergilise, lühi- ja pikaajalise, positiivse ja 
negatiivse mõju kohta keskkonnale, sealhulgas inimese tervisele ning sotsiaalsetele 
vajadustele ja varale, bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele, 
loomadele, pinnasele, vee ja õhu kvaliteedile, kliimamuutustele, kultuuripärandile 
ja maastikele, jäätmetekkele, erinevate mõjude omavahelistele seostele, piiriülesele 
keskkonnamõjule.  

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel on kavandatud muutusi kajastavaks 
strateegiliseks planeeringudokumendiks uus (hetkel koostamisel olev) Audru valla 
üldplaneering (koostaja AS Pöyry Entec, töö nr 708). Seadustega määratud maa-
kasutuse kitsendused on esitatud üldplaneeringu põhijoonisel.  

Vastavalt uue üldplaneeringuga kavandatud tegevustele, tuleneb eeldatav kesk-
konnamõju eelkõige selle alusel detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutuse 
muutmisest või ehitamiseks õiguse andmisest või siis detailplaneeringu 
kohustusega aladel uute detailplaneeringutega arengu kavandamiseks võimaluse 
andmisest. Mõju hindamisel võeti lähtekohaks, et varem kehtinud üld- või 
detailplaneeringutega paika pandud arendus- ja ehitustegevust ning maakasutust 
võetakse kui 0-alternatiivi. Seda, sest varem kehtivate planeeringute elluviimine on 
õiguspärane ootus, mis on juba varem kokku lepitud ja toimub käesoleva 
üldplaneeringu koostamisest sõltumatult. Tagamaks selgemat arusaama hindamise 
lähtekohast on aruandele lisatud kehtestatud detailplaneeringualasid ja kehtivaid 
piiranguid kajastav kaart (vt Lisa 3). 

Käesoleva peatüki alapeatükid kirjeldavad ainult leitud olulis(t)e keskkonnamõju 
aspektide alusel üldplaneeringu elluviimisel kaasneda võivaid eeldatavalt 
olulisemaid mõjusid ning annavad ülevaate mõjude omavahelistest seostest. Kõiki 
lokaalseid või väiksemaid mõjusid, mida hindamisel samuti arvesse võeti ei 
kirjeldatud, sest see ei ole seaduse järgi KSH eesmärk. Seega on hindamise aruanne 
peamiste hindamistulemuste kokkuvõte. 

Kuna üldplaneeringu järgse arengu kavandamisel valla ja planeerija koostöös 
selgus, et selle elluviimisega ei kavandata seaduse mõistes olulist mõju ette 
nägevaid objekte, siis tegeleti valdavalt olulisemate ehk antud juhul tähtsust 
omavate mõjudega regionaalses või kohalikus kontekstis. Seega lähtuti hindamisel 
eesmärgist kajastada üldplaneeringu elluviimisel tekkida võivad mõjusid vastavalt 
koostatava planeeringu täpsusastmele31.  

                                                   
 

31 St keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes hinnatavale 
strateegilise planeerimisdokumendi täpsusastmele vastaval tasemele esinev mõju. Selle määrab 
üheselt planeerimisseaduse §8 lg 2 vt ptk 2.2. 
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Faktiliselt tuli lähtuvalt planeerimisseadusest hindamisel arvestada seda, et 
strateegiline valik nt Pärnu ja Audru vahelise ala tihedamalt täis ehitamiseks ja 
mitmete detailplaneeringute järgi ehitustegevuse arendamiseks (nt Lemmetsa külla 
tööstusala kujundamiseks ja Valgeranda puhkealade kujundamiseks) oli juba tehtud 
varasemates üldplaneeringutes või detailplaneeringutes, mis hindamise hetkel 
kehtisid. Seetõttu keskenduti lisaks strateegilisele hindamisele ekspertide poolt ka 
praktilisele planeerija ja valla poolse üldplaneeringu koostamisega tegeleva 
töörühma sisulisele nõustamisele. Nõustamise eesmärk oli selgitada kuidas välja 
töötada Audru valla arengu jaoks sobivaim ja kõige enam olemasoleva keskkonna 
eripära säilitamist tagav arengustsenaarium. Seega väljendub hindajate töö tulemus 
lisaks käesolevale aruandele ka muutunud üldplaneeringu lahenduses. 

Audru valla üldplaneeringu KSH programmi koostamise järgselt tuli Audru vallas 
kavandamisele intensiivkalakasvatus. Selleks koostati samaaegselt üldplaneeringu 
koostamisega Audru valla Põldeotsa ja Saulepi küla Suuresilla Suurfarmi kinnistu 
detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise käigus valmis OÜ Hendrikson ja 
Ko poolt Audru valla Põldeotsa ja Saulepa küla Suuresilla Suurfarmi kinnistu 
detailplaneeringu (kavandatav intensiivkalakasvatus) keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruanne, mille avalikustatud versiooni hinnangul võis tekkida oluline 
keskkonnamõju Audru poldri ala linnustikule32. Audru valla üldplaneeringu KSH 
aruande avalikustamisel ilmnes, et seda aruannet muudeti ning heakskiidetud 
aruanne enam otsest olulise ruumilise mõju ilmnemist ei täheldanud33. Mistõttu 
üldplaneeringu KSH aruannet koostanud eksperdid pidid oma esialgseid järeldusi 
siinses aruandes korrigeerima ja tõdema, et Audru valla üldplaneeringu elluviimisel 
ei tekki otsest olulist keskkonnamõju. Küll aga võib Auru poldri piirkonnas 
koostamisel olevate detailplaneeringute koos elluviimine avaldada mõju Audru 
poldri Natura alale ja Audru poldri hoiualale. Selle mõju täiendava tuvastamise 
jaoks seati üldplaneeringusse nõue: „Audru poldri ala piirkonnas on käesoleva 
üldplaneeringu sisu illustratiivne ja valla arengueelistusi käsitlev. Kuna tegu on 
alaga, mille ümbrusse kavandatakse mitmeid arendusprojekte juba varem 
algatatud detailplaneeringute järgi, algatab Audru vald poldri piirkonnas 
maakasutuse reguleerimiseks poldri ala käsitleva valla osa üldplaneeringu. 
Sellega antakse alal edasised täpsed detailplaneeringute koostamise 
tingimused. Kuni valla osa üldplaneeringu kehtestamiseni ei menetleta poldri 
ala osa üldplaneeringu piirkonnas edasi algatatud detailplaneeringuid. See on 

                                                   
 

32 Vt avalikustamisel olnud Audru valla Põldeotsa ja Saulepa küla Suuresilla Suurfarmi kinnistu 
detailplaneeringu (kavandatav intensiivkalakasvatus) keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne 
lk 152 „kalakasvatuse praeguse planeeringulahenduse ellurakendamisel kaasneb oluline negatiivne 
mõju Audru poldri lääneosa rändepeatuste- kui haudelinnustiku kõrge kaitseväärtusega 
liikidele (väikeluik, laululuik, rabahani, rukkirää k). Kuivõrd see piirkond on toiminud poldri 
idapoolse ala ja selle tagamaa negatiivsete arendustegevuste mõjude puhverdajana, siis võib järeldada, 
et nimetatud ala kaotamisel võib nii Audru poldri linnuhoiuala kui piirkond tervikuna suuresti 
minetada oma tähtsuse rahvusvaheliselt olulise veelindude peatuspaigana. Antud käitise rajamine 
alale on põhimõtteliselt võimalik rakendades negatiivse mõju hüvitusmeetmeid” 
33 Vt heakskiitmiseks esitatav versioon, 18.12.2008 täiendatud Audru valla Põldeotsa ja Saulepa küla 
Suuresilla Suurfarmi kinnistu detailplaneeringu (kavandatav intensiivkalakasvatus) keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruanne lk 167 ja 168 „kalakasvatuse praeguse planeeringulahenduse 
ellurakendamisega võib kaasneda negatiivne mõju Audru poldri lääneosa rändepeatuste- ja 
haudelinnustiku kõrge kaitseväärtusega liikidele (väikeluik, laululuik, rabahani, rukkirääk). 
Tulenevalt Eesti Keskkonnaministeeriumi Natura linnudirektiivi tõlgendusest (vt. kiri lisas 7), ei 
kaasne kavandatava tegevusega olulist mõju Audru poldri hoiualale”.  
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vajalik, et poldri ala käsitleva valla osa üldplaneeringu käigus hinnata nii 
kumulatiivseid mõjusid kogu ala piirkonnas, kui ka läbi viia Natura 2000 
võrgustiku alale avalduva mõju hindamine (see on otstarbekas, et vältida olu-
korda, kus detailplaneering annab ehitusõiguse, mida ei saa realiseerida lähtuvalt 
keskkonnakriteeriumitest). Selle ala sees maakasutuse kavandamisel tuleb 
kumulatiivseid keskkonnamõjusid ja Natura alaga arvestamisest lähtuvaid mõjusid 
hinnata vastavalt hindamise hetkeks kujunenud muutunud keskkonnaolukorrale, 
arvestades sealjuures ka selleks hetkeks väljastatud ehitus- ja tegevuslubasid ning 
kõiki kehtestatud planeeringuid34” . See peale KSH aruande avalikustamist lisatud 
meede tagab, et kogu valla üldplaneeringu kehtestamise järgselt ei saa automaatselt 
kehtestada valla osa üldplaneeringu kohustusega alal detailplaneeringuid, anda välja 
automaatselt tegevuslubasid vms, mis võiksid tingida olulise kumulatiivse mõju 
ilmnemise. Sellise mõju avaldumise eelkontrolliks on seega üldplaneeringus 
sätestatud tõhus administratiivne kontroll ja täiendav mõju hindamise kohustus 
Audru poldri piirkonnas. 

5.2 Üldplaneeringuga seatavad keskkonnakasutuse tasakaalustamise eesmärgid 

Üldplaneeringu algatamisel ja koostamisel arvestati järgmiste keskkonnakasutuse 
tasakaalustamise seisukohast oluliste lähtekohtadega: 
• Valla arengut käsitletakse kui tervikut ja keskkonnaväärtuste säilitamist ning pa-

randamist viiakse ellu läbi säästliku ja tasakaalustatud arengu põhimõtete – sel 
eesmärgil on vald tsoneeritud aktiivsemateks arengupiirkondadeks (ennekõike 
Audru ja Pärnu vaheline ala elamuehituseks ning Lemmetsa piirkond 
ettevõtluseks ning Valgeranna ja Audru vaheline ala puhkemajanduseks aga ka 
Jõõpre piirkonnas ja poldri alast Lindi suunas rannikul alad elamuehituseks) ja 
loodusilmeliseks hajaasustuseks; 

• Hajaasustuses tagati loodusilmeline elukeskkond, selles lähtuti maakonna-
planeeringus määratud rohevõrgustikust, mille ulatust suurendati või mis juhul 
kui selle toimimine ei olnud tagatud (ainult Lemmetsa külast Pärnu lennuväljale 
suundunud koridori K9 osas), kujundati ümber; 

• Töötati välja ehitatud elukeskkonna kujundamise aluspõhimõtted (nt piirati 
elamuehituseks lubatud krundi suuruseid aga ka muid ehitustingimusi) ning 
määrati üldplaneeringus olevad maakasutus- ja ehitusreeglid keskkonna-
kvaliteedi tagamiseks; 

• Säilitati maksimaalselt olemasolevat ajaloolist, kultuurilist ja looduslikku pä-
randit arvestades sealjuures vajadust tagada ka valla edasine areng; 

• Loodi eeldused eriilmeliste elamu- ja ettevõtlusalade rajamiseks, sealjuures oli 
eesmärk muuta planeeritavad elamualad võimalikult kvaliteetseks, müra- ja 
õhusaastevabaks elukeskkonnaks;  

• Säilitati ja loodi uusi võimalusi arendada ettevõtlust (puhkemajandus ennekõike 
Valgeranna ja Audru vahelisel alal ja tootmine ning äri Vana-Pärnu ja Nurme 
maantee äärsetel aladel ning Lemmetsa külas, intensiivkalakasvatuse tootmisala 
kajastamine vastavalt detailplaneeringu lahendusele Põldeotsa ja Saulepi külas), 
et tagada elanikele vallas töötamise võimalus ning võimaldada ettevõtlikematel 
inimestel leida kohapeal oma ideede elluviimist; 

                                                   
 

34 Vt Audru valla üldplaneering lk 29 ja lk 35 olev keskkonnatingimus nr 11. 
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• Arvestati looduskaitse ja muinsuskaitseobjektide säilitamise vajadusega ning 
Natura programmi raames moodustatud leebema kaitsega hoiualadel või nende 
läheduses eelistati reeglina keskkonda vähe mõjutada võivaid tegevusi või seati 
maakasutuseks erireeglid. Kuna Audru poldri ala naabruses oli juba enne 
käesoleva üldplaneeringu algatamist algatatud detailplaneeringud, et kavandada 
puhkemajandust (puhkemajad ja golfiväljak), tuulepargi rajamist ja 
intensiivkalakasvatust, nähti ette edasine areng seal lõplikult kokku leppida läbi 
valla osa üldplaneeringu (ala piirid vt üldplaneeringu kaart). See on vajalik, et 
poldri ala käsitleva valla osa üldplaneeringu käigus hinnata juba täpsemalt 
kumulatiivseid mõjusid kogu osa üldplaneeringu ala piirkonnas ja läbi viia 
Natura 2000 võrgustiku alale avalduva mõju hindamine; 

• Üldplaneeringu seletuskirjas plaaniti välistada ja välistati Audru valda suure 
keskkonnariskiga ettevõtete rajamine. Vastavalt üldplaneeringule „Audru vallas 
ei ole tootmismaadel lubatud tegevused, mis on loetletud keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (RT I 2005, 15, 87; 2006, 58, 
439; 2007, 25, 131; 2008, 34, 209) §6 lg 1. Lisaks sellele ei ole Audru valla 
reserveeritud tootmismaadele (ja üldplaneeringu muutmisel ka võimalikele 
muudele tootmisaladele) lubatud rajada keemiatööstust (v.a olmekeemiat tooteid 
ladustavad laod või olmekeemia tootjad eeldusel, et hoitavate ainete kogusega ei 
kaasne suurõnnetuse riski tõenäosust) ja keemiaterminale vms ettevõtteid 
millega kaasneb olulises mahus õhusaaste, vibratsioon, lõhn, kõrge kesk-
konnarisk või muu keskkonnaprobleem)”; 

• Loodi eeldused uute teede ja muude infrastruktuurirajatiste kavandamiseks. 

Eeltoodud lähtekohtade ja KSH läbiviimise käigus läbi töötatud info ning 
hinnangute tulemusel saab väita, et Audru valla üldplaneeringu lahendus 
keskkonnale eeldatavalt olulist negatiivset mõju avaldavaid territoriaalseid 
muudatusi vahetult ette ei näe. Samas on Audru vallas Audru poldri alal 
kavandamisel tegevusi, mille puhul on vajalik täiendav hindamine. Selleks saab 
võimalike mõjude hindamine Auru poldri alal toimuma eraldi valla osa 
üldplaneeringu käigus läbi viidava KSH alusel (vastav nõue sisaldub 
üldplaneeringu seletuskirjas). Lisaks on Audru valla Põldeotsa ja Saulepi küla 
Suuresilla Suurfarmi kinnistu detailplaneeringu elluviimise mõjud juba varem 
hinnatud eraldi detailplaneeringu KSH käigus, mistõttu siinses aruandes on KSH 
eksperdi lähtunud hindamises tulemusest ja selle objekti mõju on kajastatud vaid 
valla üldise arengu kontekstis. Seega valdavalt on üldplaneeringuga kavandatud 
tegevused ja üldplaneeringuga seatud reeglid kavandatud avaldama vallaelanike 
elukeskkonnale siinses KSH aruandes toodud säästva ja tasakaalustatud ruumilise 
arengu tingimuste ning üldplaneeringus sätestatud reeglite järgimisel positiivset 
mõju.  

5.3 Mõju bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele, loomadele ja 
rohevõrgustikule 

Läinud aastakümned on näidanud, et bioloogiline mitmekesisus loodusvarana on 
taastumatu ja tema kaitset saab põhjendada nii ökoloogilistest, majanduslikest kui 
ka esteetilistest väärtustest lähtuvalt35. Elupaikade kadumine, fragmenteerumine või 

                                                   
 

35 http://www.keskkonnaveeb.ee/keskkonnasober 
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hävitamine mõjub otseselt nii populatsioonidele, kui selle taimedele, loomadele, 
lindudele. Bioloogilise mitmekesisuse säilitamise eesmärgil on oluline looduslike 
alade säilitamine rohelise võrgustikuna, mistõttu üldplaneeringus määratakse Pärnu 
maakonna teemaplaneeringut Asustust ja maakasutust suunavad keskkon-
natingimused alusel rohevõrgustiku tugialad ja rohekoridorid, ühendades need 
funktsioneerivaks tervikuks. Sealjuures on rohevõrgustiku osakaal võrreldes 
maakonnaplaneeringuga suurenenud (vt Lisa 2 olevad skeemid: Rohevõrgustik 
Audru vallas üldplaneeringu järgi M 1:100 000 ja Roheline võrgustik Audru vallas 
Pärnu maakonna teemaplaneeringu järgi M 1:100 000, mille võrdlemisel samas 
mõõtkavas on näha rohevõrgustiku muutused). Rohevõrgustiku piiride suurenda-
mine (väiksemate koridoride lisamine, koridoride laienduse suurendamine, tuum-
alade suurendamine), täpsustamine (täpsustati maakonnaplaneeringus määratud 
koridore) ja muutmine (muudeti ainult Lemmetsa külast Pärnu lennuväljale 
suundunud koridori K8, mis muutus K9-ks ja mis suunati puhkeala P1 juurest ida 
suuna asemel põhja suunas tööstusalade vahelt Sauga valda maakonnaplaneeringu 
koridorini K8) toimus lähtuvalt kehtivatest detailplaneeringutest, kõlviku piiridest 
ja aluskaardi täpsusastmete erinevusest36. Lähtuvalt sellest on rohevõrgustiku 
funktsioneerimisele looduslike alade vähenemine lõpliku planeeringulahenduse 
elluviimisel, erinevates valla piirkondades, kas vähese negatiivse keskkonnamõjuga 
(arendusalad piirnevad vahetult rohevõrgustikuga ja mõjutavad selle toimimist 
vähesel määral) või positiivse keskkonnamõjuga (võrgustik on arvestades 
looduslike piire suurenenud ja selle toimivus tagatud). Üldplaneeringuga 
kavandatud hoonestuse ja teede rajamisega seotud maakasutus loob taimekoosluste 
ja loomade senisele loomulikule liikumisele juurde võimalikke uusi takistusi, kuid 
valdav osa juurde tekkivaid takistusi jääb aga väljapoole maakonnaplaneeringu 
järgi määratud rohekoridore.  

Arendustegevus ja teede ehitamine võib viia mõningate kasvukohtade või seniste 
elupaikade kadumisele või muutumisele. Lähtuvalt lõplikust üldplaneeringu 
lahendusest, mis arvestab valdavalt väärtuslike elupaikadega, säilitades need 
planeeritaval alal ei ole aga mõju ulatuslik ja oluline vaid pigem paikse tähtsusega. 
Kui kavandatava tegevuse elluviimisel arvestatakse maksimaalselt loodus-
keskkonnaga ja järgitakse üldplaneeringus sätestatud säästva ja tasakaalustatud 
ruumilise arengu ning edasise planeerimise ning ehitamise tingimusi, saab 
minimeerida võimaliku negatiivse mõju rohevõrgustiku funktsioneerimisele. 

Väiksema negatiivse mõjuna bioloogilisele mitmekesisusele ja rohevõrgustiku 
toimimisele võib veel välja tuua liiklusvoogude kasvu. Sellel on nii otsene kui ka 
kaudne mõju, alates looduslike elupaikade füüsilisest kadumisest infrastruktuuri 
alla lõpetades transpordist pärit kasvuhoonegaasideni, mis ülemaailmse ilmastiku-
muutuse kaudu võivad koosmõjus mujal toimuva intensiivsema arenguga samuti 
looduslikku mitmekesisust muuta. Transpordi keskkonnamõjud kitsaltvõetuna on 
kaugeleulatuvad ja tagajärjed tihti pöördumatu iseloomuga. Samas laiemas 
kontekstis on Audru valla uute teede rajamise osakaal nii Eesti kui Pärnumaa 
kontekstis väike ja mõju väheoluline, sest Audru valda ei nähta ette uusi maanteesid 
vaid ainult elamu-, äri- ja tööstusalade siseseid teid väljapoole rohevõrgustiku 
alasid. Lisanduv teedevõrk on samas vajalik ja põhjendatud, et suurendada 

                                                   
 

36 Maakonnaplaneeringu rohevõrgustik on koostatud baaskaardile M 1:50 000 ja üldplaneeringu 
rohevõrgustik põhikaardile M 1:10 000. 
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liiklusohutust. Transpordimõjude minimeerimiseks on asutus kavandatud teadlikult 
tihedamana ennekõike Pärnu linna naabrusse ja hajusamana linnast kaugemal, kus 
looduse väärtus on kõrgem.  

5.3.1 Maakasutuse muutusest tingitud mõjud 

Valla maakasutuse strateegilise arengu kavandamisel ja selle alusel üldplaneeringu 
koostamisel on lähtutud seisukohast, et valla tihedamini asustatud ala hakkaks 
asuma Audru aleviku ja Pärnu linna vahelisel alal (sh Papsaare küla). Rannikuääres 
ning suuremate külakeskuste ümber säilitatakse või tihendatakse vähesel määral 
senist asustusstruktuuri.  

Peamise arengu suunamine Pärnu linna ja Audru aleviku vahelisel alale, kuhu on 
üldplaneeringus reserveeritud ulatuslikult uusi elamumaid (minimaalsed krundi 
suurused 1200 m2 kuni 2500 m2) ning suured tootmis- ja ärimaad, on lähtuv 
järgmistest kaalutlustest: 
1. Alal on valla keskmisest madalam looduslik väärtus (sh puudub rohevõrgustik); 
2. Lihtsalt tagatav transpordiühendus (sh ühistranspordi ühendus, et vähendada 

juba ette igapäevase tõenäoliselt lisanduva pendelrände mõju) Pärnu linnaga; 
3. Asustusstruktuuri ja sotsiaalse ning tehnilise infrastruktuuri hõlbus 

integreerimise võimalus nii Audru aleviku kui Pärnu linnaga; 
4. Intensiivsema kinnisvaraarenduse piirkonna piiramine võimaldab kiiremini 

lõplikult välja arendada terviklikuma uue asustus süsteemi, kui selle tüüpiline 
kinnisvarabuumi aegne hajutatus, mida on näha nt Tallinna ümbruse valdades; 

5. Asustuse suunamine sellele alale võimaldab rannikule ja valla muudele 
hajaasustuspiirkondadele avaldatava arendussurvet teadlikult vähendada. Selleks 
annab eelduse arendajatele soodsamate võimaluste loomine (ennekõike läbi 
väiksemate minimaalsete lubatavate krundi suuruste võimaldamise) Pärnu linna 
ja Audru linna vahelisel alal ning mujal intensiivset kinnisvaraarendust piiravate 
kokkulepete kehtestamine (suur minimaalne krundisuurus, rohevõrgustiku 
olulises mahus laiendamine) üldplaneeringu koosseisus; 

6. Varem langetatud arenguotsuste elluviimise loogiline jätkamine. Ala 
arendamine on juba toimimas lähtuvalt kehtivast Audru aleviku ja Pärnu linna 
vahelise ala osaüldplaneeringust ning varem kehtestatud üldplaneeringut 
muutvatest detailplaneeringutest. 

Arengu koondamine piiritletud aladele võimaldab seda, et ülejäänud valla 
territooriumi maakasutusel lähtutakse teadlikult kas senise asustuse struktuuri 
mõõduka arengu tagamise või hajaasustuse ja looduskeskkonna säilitamise 
printsiibist. 

Pärnumaale iseloomulike ökosüsteemide ja liikide säilitamiseks, looduslike, pool-
looduslike jt väärtuslike ökosüsteemide kaitseks on Pärnu maakonna 
teemaplaneeringus Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 
määratud roheline võrgustik, mida Audru valla territooriumile koostatav 
üldplaneering täpsustab ja osaliselt laiendab. Seeläbi loob üldplaneering eeldused 
rohevõrgusiku toimimiseks valla territooriumil määrates rohevõrgustiku tugialad ja 
rohekoridorid ühendades need funktsioneerivaks tervikuks (vt ptk 5.3).  

Üldplaneeringus reserveeritud võimalike uute ehitusalade valikul on peamiselt 
lähtutud põhimõttest vältida või minimeerida ohtu rohevõrgustiku toimimisele. 
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Uued võimalikud ehitusalad on valdavalt valitud aladele, kus ei asu valla jaoks 
olulisi looduskooslusi ning alad pole osaks toimivast rohevõrgustikust. Suurim 
üldplaneeringuga reserveeritud ehitusala on ette nähtud Pärnu ja Audru aleviku 
vahelisele alale nagu seda soovitab ka Pärnu maakonna teemaplaneering Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused.  

Siiski on valla territooriumil alasid, kus kas juba käimas olev arengustegevus, 
olemasolev infrastruktuur või uued reserveeritud maa-alad nende kasutusele võtul 
(reserveeritud sihtotstarbel) võivad mõju avaldada nii rohelise võrgustiku 
toimimisele kui bioloogilisele mitmekesisusele laiemalt. Rohevõrgustiku toimimine 
on raskendatud aladel, kus teed ja rohekoridorid lõikuvad. Tegemist on 
konfliktialadega. Täpsustatud rohevõrgustik Audru valla territooriumil on välja 
toodud KSH aruande lisas 2. Spetsiaalseid kasutustingimusi konfliktide 
vähendamiseks või pehmendamiseks saab määrata iga konkreetse konfliktikoha 
jaoks tehtud uuringute ja hinnangute alusel. Seega on konfliktide lahendamine 
järgnevate planeeringute ning konkreetsete projektide ülesandeks. Uute projektide 
vms täpsemate arenguplaanide tegemisel tuleb arvestada konfliktikohtadega ja 
kavandada konkreetsesse kohta sobilikud kaitseabinõud loomade liikumis-
võimaluste säilimiseks (tee alused tunnelid loomadele jms meetmed, mida saab 
rakendada rohevõrgustiku ja tee lõikumise kohas). Samas tuleb sellistes kohtades 
tagada ka piisav nähtavust teekaitsevööndis. 

Üldplaneeringus on reserveeritud rohekoridoride alasse ka mõnes kohas elamualad, 
jõgede ääres. Leevendamaks elamuala mõju jõe äärsele rohekoridorile on 
üldplaneeringus kohustus tagada seal suuremad krundid. Rohekoridoride toimimist 
antud aladel leevendavad veel ka jõgede veekaitsevöönd, ulatusega 10 m kus 
majandustegevus on keelatud. Ehituskeeluvöönd Audru jõe ääres on 
looduskaitseseadusest (RT I 2008, 34, 211) tulenevalt 50 m, selle järgi on selles 
alas keelatud uute hoonete ja rajatiste ehitamine, va seaduse § 38 lõige 4 toodud 
juhtudel. Selles nõudes vald erandite tegemist, st ehituskeeluvööndi vähendamist ei 
kavanda. Samuti on rannal ja kallastel üldplaneeringuga seatud piirangud aedade 
rajamiseks (vt Audru üldplaneeringu seletuskirja ptk 2.2.6.2). 

Lisaks arendustegevuse teadlikule suunamisele rohelise võrgustiku aladest eemale, 
seab üldplaneering rohevõrgustiku toimimise ja sidususe tagamiseks tingimused, 
mille alusel näiteks rohevõrgustiku alale elamut alla 3 ha suurusele maaüksusele 
ehitada pole lubatud. Lisaks sellele seab üldplaneering veel mitmeid tingimusi, mis 
tagavad rohevõrgustiku toimimise (vt üldplaneeringu ptk 2.6.1.1 ja käesoleva 
aruande ptk 8.1 Rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine). 

Positiivseks bioloogilise mitmekesisuse ja looduslike alade säilimise seisukohast 
võib pidada üldplaneeringus seatud tingimust, mille alusel tuleb kõrghaljastusega 
maaüksustel säilitada 70% ulatuses kõrghaljastus. Seni mujal Eestis ükski 
omavalitsus nii ranget piirangut kasutanud ei ole. Vald otsustas seda teha, sest 
senine praktika kohustada metsa säilimist 30% kuni 50% ulatuses on viinud 
paljudel juhtudel ikkagi metsa hävinguni. Suuremas ulatuses metsa säilitamine 
tõstab nii elukeskkonna kvaliteeti, kui vähendab ka vaid odavast ja kiirest 
arendustegevusest kasu ihkavate maaomanike arendussurvet metsa aladele. 

Pärnu maakonna teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused sätestab nõude rohelise võrgustiku säilimiseks ja toimimiseks 
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mis näeb ette Pärnu linna rohelise vööndi teemaplaneeringu koostamist Pärnu linna 
ümbruse rohelise võrgustiku säilitamiseks ja sidususe tugevdamiseks. Planeeritud 
roheline vöönd ulatub ümber Pärnu linna Valgerannast kuni Uuluni ja vööndisse 
jäävad sh Valgeranna metsad. Pärnu linna rohelise vööndi metsad on 
teemaplaneeringuga kavandatud kaitsemetsadeks. Pärnu linna lähiümbruse rohelise 
vööndi määratlemise eesmärk on eelkõige tagada linlastele lähipiirkonnas puhke- ja 
tervistav keskkond ning avalikult kasutatavate loodusalade hoidmine. Planeering 
määratleb asustuse laienemise soovitava suuna Pärnu linna lähiümbruses väljapoole 
kompensatsioonialasid. Kuna vastava maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu 
koostamine ei sõltu Audru vallast on vald omaltpoolt järginud üldplaneeringus vaid 
vastava teemaplaneeringu sisulisi eesmärke. 

Audru vald kui atraktiivne turismipiirkond pakub mitmeid puhkevõimalusi (vt ptk 
3.3.1), eriti atraktiivseks on suviti Valgerand – Eesti kauneimaid randu. Turismist 
tulenev mõju nii maakasutusele, kui ka bioloogilisele mitmekesisusele lähtub 
eelkõige turismi kui majandusharu intensiivsusest ja selle korraldusest. Kohalik 
loodus ja sellega seotud turismiteenust osutavad puhkealad on turismi toimimiseks 
vajalik kui ressurss. Üldplaneeringus on arvestatud olemasoleva turismi 
infrastruktuuriga ja loodud eeldused selle toimimise tagamiseks. Turismi (nii sise- 
kui rahvusvahelise turismi) mõju on majanduslikus mõttes positiivne. Vältimaks 
turismist tekkivat võimalikku negatiivset mõju tuleb seda korraldada heal tasemel. 
Tavalise juhuturismi roll bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel võib mingi koha 
keskkonnataluvuse kriteeriume ületades olla negatiivne. Seda saab aga leevendada 
teenuste hulga ja korraldatusega, mis tingivad turistide suunamise, sinna kus nad on 
oodatud ja vähendavad turisti sattumist sinna, kus massturism võiks osutuda 
keskkonnataluvust ületavaks. Audru vallas on peamine turismi sihtkoht seotud 
Valgerannaga (Vaeranna rand, Villa Andropoff, golfiväljak jt Valgeranna 
puhkerajatised). Tagamaks turistide häiriva mõju vähendamist tuleb turismiareng ja 
looduskaitse integreerida kohalike elanike majanduslike huvidega. Parim viis 
selleks oleks näiteks turismiettevõtjate ja Pärnu Keskkonnateenistuse ümarlaud, kus 
saaks kooskõlastada suuremaid üritusi ja kokku leppida jooksval vajalikud 
meetmed, kuidas vältida võimaliku segavat mõju naabruse hoiualadele37 ning ka 
teistele Audru valla kaitsealadele (Nätsi-Võlla sookaitseala). See on vajalik, sest 
turism kaitsealadel peab olema säästva kasutuse põhimõtteid järgiv. Neid saab 
järgida aga vaid siis kui tegevus on teadlikult korraldatud arvestades samal ajal nii 
looduskitselist, kui ka turismimajanduslikke huve. Vallavalitsusel on siin raske seda 
teemat reguleerida, sest kaitsealadel tegevuse korraldamine jms on kaitseala 
valitseja koordineerida. Eesmärgiks tuleks sealjuures seada säästev turism ehk 
turism, mis tagab looduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete ressursside pikaajalise 
kaitse ja säilitamise ning mis toetab positiivset ja õiglast toimimisviisi kohalikus 
majanduses ning edendab nende inimeste heaolu, kes elavad või töötavad Audru 
vallas või külastavad seda. Võimalusel võiks kaaluda ka ökoturismi arendamist. 
Ökoturism on vastutustundlik reisimine ja reisikorraldus, mis toetab reisipiirkonna 

                                                   
 

37 Üldplaneering näeb Audru Poldri piirkonnas ette valla osa üldplaneeringu kohustuse, vt Audru 
üldplaneeringu seletuskirja ptk 2.2 ja 2.5.1.1. 
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omakultuuri ja looduspärandi säilimist ning kohalike elanike majanduslikku 
heaolu38.  

5.3.2 Audru lahe linnuhoiuala ja Audru poldri hoiuala ümb ruskonnas kavandatava 
maakasutuse muutmise mõju 

Eraldi välja toomist väärib ümber Audru lahe linnuhoiuala ja Audru poldri hoiuala 
kavandatav arendustegevus, sest see piirkond on muust valla rohevõrgustikust 
rohkem eraldatud ja mitme intensiivsema kasutusega ala (Valgeranna rand ja 
olemasolevad golfiväljakud ning puhkealad, Audru alevik, Põldeotsa piirkond) 
naabruses. 

Audru poldri hoiuala ja Pärnu lahe linnuhoiualade eesmärk on teatud linnuliikide 
elupaikade kaitse. Ala on määratud ka rohevõrgustiku koosseisu. Võrreldes 
maakonna teemaplaneeringus määratud rohevõrgustikuga täpsustab üldplaneering 
rohekoridoride laiusi hoiualadest põhja ja lääne suunas (vt KSH aruande Lisa 2).  

Audru poldri ala piirkonnas arengu kavandamise kaalumiseks on algatatud 2007. ja 
2008. aastal mitu detailplaneeringut:  

• Algatatud on Põldeotsa tuulepargi detailplaneering (132,2 ha) ja selle KSH, 
tuulepargi rajamiseks (vt joonis 10 ja 11 HT tähisega ala).  

• Algatatud on 2 detailplaneeringut Valgeranna golfiväljaku II etapi 
ehitusõiguse seadmiseks ja ehitusõiguse määramiseks paarispuhkemajade 
ehitamiseks (kokku 72 paarispuhkemaja). Planeeringuala asub olemasolevast 
Valgeranna golfiväljakust lääne suunas. Käesoleva KSH koostamise ajal 
kuulub ala Audru poldri hoiuala koosseisu, vt joonisel 10 (esialgne ÜP 
lahendus) ja joonis 11 (lõplik ÜP lahendus) P1 tähisega ala Valgeranna küla 
ümbruskonnas. Viimasest tingituna detailplaneeringu koostamist ei toimu, 
kuna maaomaniku ja riigi vahel käivad kohtuvaidlused nimetatud ala hoiuala 
koosseisu arvamise menetluse korrektsuse üle. Vallal pole enne kohtuvaidluse 
lõppu ka kavas lõplike otsuseid teha, st vald on asunud vaidluse tulemusi ära 
ootavale seisukohale, sest kui ala jääb hoiuala koosseisu on vältimatu ka antud 
detailplaneeringute KSH koostamine.  

• Algatatud, vastuvõetud, avalikustatud ja kehtestatud on detailplaneering 
intensiivkalakasvatuse rajamiseks (joonisel 10 ja 11 T tähisega tootmisala 
joonise vasakus nurgas, vt ka leppemärgid joonis 12). Audru valla Põldeotsa 
ja Saulepa küla Suuresilla Suurfarmi kinnistu detailplaneeringu elluviimise 
mõjude hindamiseks on valminud ka KSH aruanne, mis on heaks kiidetud 
Pärnumaa Keskkonnateenistuse poolt 06.01.2009 (vt ka käesoleva aruande ptk 
5.1, kus aruandes olulisemaid järeldusi on kajastatud). Vastavalt OÜ 
Hendrikson ja Ko poolt Audru valla Põldeotsa ja Saulepa küla Suuresilla 
Suurfarmi kinnistu detailplaneeringu (kavandatav intensiivkalakasvatus) 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele „Detailplaneeringu 
elluviimine on põhimõtteliselt võimalik, kui on arvesse võetud ja kokku 
lepitud kaesolevas aruandes kirjeldatud leevendavate ja kompenseerivate 
meetmete rakendamise osas.” 

                                                   
 

38 Keskkonnaministeerium, ÜRO Keskkonnaprogramm (UNEP) 1999 Bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse strateegia ja tegevuskava. www.envir.ee 
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• Menetlemisel on mitmed detailplaneeringud elamualade rajamiseks. 
 

 

Joonis 10 Väljavõte esialgsest ÜP kaardist, kus kaj astub algselt planeeritud 
arendustegevus ümber Audru poldri hoiuala ja Audru lahe linnuhoiuala. All vasakus 
nurgas olev lilla ala tähisega T on intensiivkalaka svatuse asukoht. 

     
Joonis 11 Väljavõte üldplaneeringu avalikustamisele suunatud ÜP kaardist, kus 
kajastub võimalik arendustegevus ja üldplaneeringuga elamualade, tuul epargi ja 
poldri ala vahele täiendavalt ette nähtud puhvertso onid ja rohevõrgustik.  Lisaks on 
üldplaneeringu kaardile lisatud punase joonega ümbr itsetud ala, mille sees tuleb  
enne detailplaneeringute kehtestamist läbi valla os a üldplaneeringu koostamine. 
Lähtuvalt osaüldplaneeringu kohustusest on selle al a sees on üldplaneeringu 
lahendus illustratiivne (vt selgitused üldplaneerin gu ptk 2.2 ja 2.5.1.1).  
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Joonis 12 Üldplaneeringu kaardi juhtfunktsioonide s elgitused (vt täpsemalt 
üldplaneeringu kaart ja üldplaneeringu seletuskirja  ptk 3.1).  

Intensiivkalakasvatuse detailplaneeringu puhul (vt joonis 10 ja 11 all vasakus 
nurgas olev tootmisala tähisega T) kaalus Audru vald selle kehtestamisega 
kaasneda võivaid keskkonnamõjusid ja tehasest saadavat kasu tööhõive näol ning 
langetas 14.05.2009 detailplaneeringu kehtestamise otsuse. Valla strateegilise 
arengu kontekstis võib siiski ohuks olla olukord, kui kalakasvatuse rajamisel ei 
toimi selle äriplaan. Suure tööandjana võivad kalakasvatuse omanikud hakata nii 
vallale, kui riigile asuda avaldama survet nõudes töökohtade säilitamise korral enda 
tegevuse jätkamiseks soodustusi. Analoogseid juhtumeid on teada nii Eesti 
monofunktsionaalsetest asulatest, kui ka Skandinaavia maadest. Seda riski maandas 
vald läbi arendajaga sõlmitud lepingu, kus määrati arendaja õigused ja kohustused 
lähtuvalt kehtestatavast detailplaneeringust. Lisaks peab vald arvestama ka seda, et 
intensiivkalakasvatuse väljaehitamisega kaasneb Audru valla kontekstis suhteliselt 
suur transpordivajadus, mis avaldab kaudset negatiivset mõju ka rohevõrgustikule, 
suurendades mitme rohevõrgustiku konfliktikoha probleeme läbi liiklus-
intensiivsuse kasvu. Selle leevendamiseks on vaja üldplaneeringus Audru poldri 
alalt Kihlepa suunas suunduva rohekoridori alaga ristumise kohal tagada Tõstamaa 
maantee ümberehitamisel loomade liikumist võimaldavate tunnelite rajamine jms 
meetmete rakendamine, et vähendada lisanduvast liiklusintensiivsusest tekkivaid 
lokaalseid negatiivseid mõjusid. 

Arvestades Audru poldri ala piirkonnas menetletavaid detailplaneeringute hulka ja 
looduse iseloomu ning hoiuala eesmärke antud piirkonnas peaks ka muid 
detailplaneeringuid lubama kehtestada ainult väga konkreetsete keskkonna-
tingimustega, mis tagavad poldri hoiuala üldeesmärkide täitmise. Selle tagamiseks 
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näeb Audru valla üldplaneering ette kohustuse enne muude detailplaneeringute 
koostamist Audru poldri ümbruses koostada Audru poldri ala käsitleva valla osa 
üldplaneering. See on vajalik, et poldri ala käsitleva valla osa üldplaneeringu 
käigus hinnata täpsemalt kumulatiivseid mõjusid kogu osa üldplaneeringu ala 
piirkonnas ja läbi viia Natura 2000 võrgustiku alale avalduva mõju hindamine. 
Seoses sellega on poldri ala piirkonnas on hinnatud üldplaneeringu sisu 
illustratiivne ja valla arengueelistusi käsitlev.  

Üldplaneeringu tegemise käigus korrigeeriti hoiuala ümbruse arengu suunamise 
tingimusi mitmel korral ranguse suunas (näiteks, nähti ette hoonestamisele 
mittekuuluv puhverala hoiuala ja naabrussesse kavandatud tuulepargi- ja elamuala 
vahel, määrati idaosa puhkeala mittehoonestatavaks alaks, seati tingimus, valla osa 
üldplaneeringu koostamiseks jms). 

5.4 Planeeritava maa-ala maakasutuse ja tehnilise infrastruktuuri rajamise strateegiline 
mõju 

Üldplaneeringuga reserveeritud maa-alade39 kasutuselevõtt mõjutab lisaks 
konkreetse maa-ala kasutussihtotstarbe muutmisele nii kaudselt kui otseselt teisi 
valdkondi – transpordi suurenemine, vajadus täiendava tehnilise infrastruktuuri 
järele, ressursside tarbimise suurenemine ja samuti jäätmete tekke suurenemine jne. 
Seetõttu on oluline, et enne uute elamualade kasutusele võtmist elanike poolt, oleks 
lahendatud infrastruktuuri (sh teedega) seotud küsimused. Selle tagamiseks on 
üldplaneeringus säte: „Detailplaneeringu järgse enam kui 2 krundiga elamuala ja 
iga äri- või tootmisala väljaehitamise korral on ala arendajal kohustus rajada enne 
hoonetele ehituslubade väljastamist juurdepääsuteed, puurkaev(ud), vee- ja 
kanalisatsioonitrassid ja/või reoveepuhastid või imbväljakud, side ja/või 
elektritrassid ning liinid. Juhul, kui kunagi tuleb rajada gaasivarustus või kaugküte 
siis tuleb ka need enne hoonetele ehituslubade andmist rajada ka selleks vajalikud 
trassid.” Selline nõue vähendab oluliselt uute alade rajamisega seonduvaid 
keskkonnariske, sest hooneid ei saa enne ehitada, kui selleks on olemas kõigile 
kaasaja ja keskkonnanõuetele vastav tehniline infrastruktuur ja liiklusohutud teed. 

5.4.1 Liikluslahendusega seotud mõjud 

Reserveeritud maa-alade ulatust ja kogust arvestades luuakse üldplaneeringuga 
eeldus liikluskorralduse (sh liiklusohutuse) parandamisele aga ka liikluskoormuse 
suurenemisele vallas. Seda eriti Pärnu-Lihula maanteel Pärnu linna lähedal, kuhu 
mõlemale poole sõiduteed on reserveeritud ulatuslikult uusi elamumaid kui ka äri- 
ja tootmisalasid ning ettenähtud uued kogujateed. Arvestades maantee suurt 
liiklussagedust just Pärnu ja Audru vahelisel lõigul, mis 2007. aastal oli keskmiselt 
8820 autot ööpäevas on tegemist ohtliku maanteelõiguga. Lähtuvalt maantee 
liiklussagedusest ja asustuse planeerimisest näeb üldplaneering ette Pärnu-Lihula 
maantee 4 sõidurealise ala pikendamise 6. kilomeetripunktist 8.kilomeetripunktini. 
Samuti näeb üldplaneering lähtuvalt kasvavast liikluskoormusest ette kogujateed 
ning liikluslahenduse selliselt, et vähendada maanteele peale ja mahasõitude arvu 
ning likvideerida senised ohtlikud peale ja mahasõidud.  

                                                   
 

39 Vt maa reserveerimise tähendus Audru üldplaneeringu seletuskirja ptk 3.2. 
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Üldise autostumise vähendamiseks ning jalgsi ja jalgrattaga liikumise 
soodustamiseks on üldplaneeringus määratud kergliiklusteede võrgustik Pärnu 
linnast kuni Audru alevikuni. Kergliiklusteed on ette nähtud ka rannikualal ja 
suuremate asulate sees.  

5.4.2 Veevarustusega seotud mõjud 

Alates 1. juulist 2008. a on vastavalt Audru Vallavolikogu otsusele vee-ettevõtjaks 
Audru vallas AS Pärnu Vesi, kelle tegevuspiirkonnaks on kogu Audru vallale 
kuuluv ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonivõrk.  

Audru vallas on ühisveevärgiga liitunute arv alla 50% ning selle laiendamise 
vajadus on vallas suur, kuna paljude erapuurkaevude vesi ei vasta kvaliteedi-
normidele.  

Tulevikus on plaanis juhtida Audru aleviku ja Papsaare küla, so Audru aleviku ja 
Pärnu linna vahelise ala reoveed Pärnu reoveepuhastusjaama.  

Ühiskanalisatsiooniga valla tiheasustusaladel liitunud keskmiselt 51% elanikest. 
Vaatamata ühiskanalisatsiooni olemasolule juhitakse mitmete tiheasutusalade 
piirkondades reovesi loodusesse puhastamata (osaliselt Audru alevik, Papsaare, 
Lindi, Liu) ja mõnel tiheasutusalal puudub ühiskanalisatsioon üldse. ÜVK 
arengukava40 märgib, et külades vajab lahendamist sademevee ärajuhtimine. 
Samuti märgib ÜVK arengukava, et ühiskanalisatsiooni laiendamise vajadus vallas 
on üldiselt väike, kuna enamasti on tegu hajaasustuse tüüpi asumitega. Kõige 
suurem on kanalisatsioonivõrgu laiendamise vajadus lisaks Audru alevikule Lindi 
ja Liu piirkonnas, kus praeguse seisuga ühiskanalisatsioon puudub. Ühis-
kanalisatsiooniga on varustatud peamiselt aleviku ja külade korruselamud, eramute-
piirkonnas on torustikud valdavalt välja ehitamata.  

Peale Pärnu ja Audru vahelise reovee survetrassi valmimist ning Audru torustike 
renoveerimist ja ehitust on arvatav liitujate arv ca 950 inimest.  

Üldplaneeringus on määratud Audru valla reoveekogumisalad, mille alusel 
lahendatakse piirkonnas ühisveevärk- ja kanalisatsioon. See vähendab pinna- ja 
põhjavee ning pinnasele rakendatavat reostuskoormust. Üldplaneeringu järgsed 
uued arenduspiirkonnad (elamualad, ärialad ja tootmisalad), mis asuvad 
reoveekogumisalal peavad kohustuslikus korras ühinema ühiskanalisatsiooniga ja 
ühisveevõrguga. 

Asustuse planeerimine kompaktselt võimaldab kompaktsemalt lahendada ka 
tehnilist infrastruktuuri. Seda faktorit arvestati algusest peale ka planeeringu 
lahenduse väljatöötamisel ja valla ruumilise arengu kujundamisel. 

Tagamaks põhjavee kaitse seatakse üldplaneeringusse järgmine 
keskkonnatingimus: Hajaasustuses on lubatud imbväljaku või filterväljaku rajamine 
elamute kanaliseerimiseks, kui elamukrundi või elamuga maaüksuse suurus on üle 
2500m2 ning tavapärane põhjavee tase on vähemalt 1,2 m sügavusel maapinnast 

                                                   
 

40 Audru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava, AS Eesti Veevärk Konsultatsioon, 2005 
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(või kõrgema põhjavee seisu korral rajatakse imbväljak tõstes maapinda 
imb/filterväljaku all nii, et põhjavee tase jääks vähemalt 1,2 m sügavusele 
imbväljaku pealse maapinna tasemest. Detailplaneeringu kohustusega ja 
tiheasustusalal on lubatud kogumiskaevud ainult ajutise lahendusena kuni 
tsentraaltrasside valmimiseni. Kanalisatsiooni lahendamiseks enam kui 5 krundiga 
elamualal on lubatud rajada ainult ühine kogumiskaev ning arendusala sisesed 
tänavatorustikud peavad olema valmis ehitatud kavandatava tsentraaltrassiga 
liitumise punktiga (selle asukoht lepitakse kokku detailplaneeringus). 

5.4.3 Energia tarbimisega seotud mõju 

2004. aastal on koostatud Audru valla energeetika arengukava41, milles 
analüüsitakse erinevate energiaallikate kasutamise võimalusi ja tasuvust Audru 
vallas. Eelmainitud arengukava analüüsib erinevate piirkondade edasist arengut 
energeetika seisukohast lähtuvalt. Audru vallas soojustrassid puuduvad välja 
arvatud keskkooli oma territooriumil katlamajast koolini. Arengukava nendib, et 
vallas on hea võimalus kasutada kohalikke kütuseid ja vastavalt maakonna 
planeeringule, on tulevikus võimalik ka maagaasi kasutamine. Audru vallas on 
gaasivõrk rajatud Pärnu linnast mööda Eluteed Valgeranna teeni. Hetkel on käimas 
eelläbirääkimised Eesti Gaasiga gaasi toomiseks Audru suunas. Üldplaneeringus 
konkreetseid gaasi trasse ei reserveeritud, kuna täpsemad andmed gaasitrassi 
rajamise tasuvuse ja tingimuste kohta hetkel puudusid. Edaspidi tuleb vajadusel 
gaasi trassid lahendada projekti alusel.   

Koostatav üldplaneering vallas soojusvarustuspiirkondi ei määratle ega sea nõudeid 
konkreetse kütteliigi kasutamisele. Soojusvarustus vallas on lahendatud ja 
lahendatakse individuaalkütte baasil. Ideena on arutatud ka Audrusse gaasi baasil 
koostootmisjaama rajamist, mille soojusenergia tarbijateks võiksid olla rajatavad 
kasvuhooned ja ujula ning spordihoone. Nendega saaks liita ka Audru 
Vallavalitsuse hoone ja tervisekeskuse. Kuna olemasolevad kortermajad on reeglina 
suhteliselt väikesed (reeglina 2 kuni 3 kordsed) ja olulises mahus uusi kortermaju 
rajada ei kavandata siis laiemalt tsentraalse kütte kasutusse võttu otstarbekaks ei 
peeta. 

Lähtuvalt õhukvaliteedi tagamisest on vallas keelatud kivisöe kasutamine kütteks 
(va. juhul, kui selline lahendus on välja ehitatud enne üldplaneeringu kehtestamist). 
Samuti soovitatakse elamutel vältida õlikütet ja ainult elektrikütte baasil lahendusi. 
Soovitatakse eelistada individuaalelamute rajamisel ja rekonstrueerimisel 
soojusvahetuspumpade (õhksoojuspumbad jne) kasutamist, et vähendada lisanduvat 
keskkonna saastekoormust läbi võimalikult väikses koguses elektritarbimise. 

Perspektiivsed suuremad elektri tarbijad on tööstuspiirkonnas Jõõpre tee algul ja 
üha laienevas Papsaare elamute rajoonis Pärnu linnast kuni Audruni.  

Perspektiivseks tuleb pidada tuuleenergia kasutamist, milleks on algatatud 
Põldeotsa tuulepargi detailplaneering 20 tuulegeneraatori rajamiseks prognoositud 
kasutusvõimsusega 6 MW. Taastuva energiaallika kasutusele võtt omaks positiivset 
mõju üldise elektrienergia tarbimisega seotud negatiivsete mõjude vähendamisel. 

                                                   
 

41 Audru valla energeetika arengukava, SA Regionaalsed Energiakeskused, 2004 
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Kuid kuna ala asub Audru poldri hoiuala naabruses tuleb detailplaneeringule läbi 
viia ka KSH, et selgitada välja tuulepargi täpsem mõju. 

Eestis baseerub suures ulatuses elektritarbimine taastumatul loodusvaral. Aastal 
2005 elektri brutotoodangu energiaressurssidest moodustas põlevkivi 91 %42 ehk 
taastumatu loodusvarana fossiilne kütus. Sellest lähtuvalt tuleb kavandatava 
arendustegevuse elluviimisel pöörata tähelepanu energiasäästu meetmetele, seda nii 
keskkonnahoiu kui majanduslikel eesmärkidel. Energiasäästu meetmed tuleks 
määrata soovitavalt igas detailplaneeringus või projektis vastavalt kavandatava 
objekti eripärale. Projekteerimistingimuste järgi väiksemate hoonete ehitamisel on 
lisanduv energiatarbimine ebaolulise tähtsusega. 

5.4.4 Jäätmetekke mõju 

Audru Vallavolikogu 08.09.2005. a määrusega nr 84 on kehtestatud Audru valla 
jäätmehoolduseeskiri, mida on muudetud Audru Vallavolikogu 04.05.2006. a mää-
rusega nr 23 ja Audru Vallavolikogu 13.12.2007. a määrusega nr 46. Jäätmete 
sorteeritud kogumine toimub vastavalt sellele jäätmehoolduseeskirjale, mis on 
kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ning füüsilistele isikutele, kes tegutse-
vad, elavad või viibivad alaliselt või ajutiselt Audru valla haldusterritooriumil.  

Kaupluste, teenindusruumide vms ärialale kavandatud hoonete sissekäikude ja 
turismi sihtkohtade ja vaatamisväärsuste ning teistes avalikult käidavate kohtades 
peab olema prügikast või prügikonteiner, mille õigeaegse tühjendamise ja 
korrashoiu eest vastutab ettevõte või avalikus kohas vald. Avalike ürituste 
toimumise kohad varustab prügikastide või prügikonteineritega ürituse korraldaja, 
kes peab laskma ürituse käigus tekkinud jäätmed ära viia.  

Krundi valdajal lasub kohustus organiseerida kogutud jäätmete regulaarne äravedu. 
Äraveo osas tuleb sõlmida leping Audru vallas vastavat teenust pakkuva firmaga. 

Lähtudes Audru valla jäätmehoolduseeskirjast vastutab jäätmete nõuetekohase 
käitlemise eest jäätmevaldaja. Jäätmevaldaja on kohustatud järgima Audru Valla-
valitsuse poolt esitatud nõudeid jäätmete segunemise vältimiseks nende tekkekohas 
ja jäätmete liigiti kogumist selleks ettenähtud mahutitesse või vallavalitsuse poolt 
määratud kogumispunktidesse. Ohtlikud jäätmed tuleb tavajäätmetest koguda 
eraldi. Samuti tuleb rakendada jäätmetekke vältimise meetmeid nagu nõuavad seda 
jäätmeseaduse §21 ja §22. Jäätmetekke vältimine on meetmete kompleks, mis on 
suunatud jäätmete ning nende koostises olevate ainete ja materjalide koguse või 
jäätmete keskkonna- ja terviseohtlikkuse vähendamisele. Iga tegevuse juures tuleb 
rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, et 
tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.  

Audru vallas prügilaid ei asu, ohtlike jäätmete kogumiskoht asub Audru alevikus. 
Audru valla prügi veetakse Paikuse vallas asuvasse OÜ Paikre prügilasse. 

                                                   
 

42 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2005 Eesti energeetika arvudes 2005. Tallinn 
http://www.mkm.ee/index.php?id=1787 



Audru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne  

S:\Planeeringud\Projektid\708_ja_768_Audru_valla_ÜP_ja_KSH\768_KSH\Aruanne\Audru_YP_KSH_aruanne_heakskiitmiseks.doc 53

Kuna jäätmete teema on lahendatud peamiselt jäätmekavas ja prügila asub 
väljapool valda, siis siinkohal jäätmekäitluse mõjusid täpsemalt ei hinnata.  

5.5 Audru valla üldplaneeringu realiseerimise sotsiaal-majanduslik aspekt 

Üldplaneeringu järgselt suunatakse Audru valla peamine arendustegevus Pärnu 
linna ja Audru aleviku vahelisele alale. Pärnu linna lähedus on Papsaare külla 
meelitanud nii arendajaid investeerima ja tegutsema kui inimesi elama. Külast on 
kujunenud uus elamupiirkond, kuhu viimastel aastatel on elama asunud hulk 
inimesi, eeldatavalt valdavalt Pärnu linnast (inimesed, kes soovivad elama asuda 
rahulikumasse looduslähedasse keskkonda, kuid siiski linna lähedusse). 
Koostatavas üldplaneeringus on ulatuslikult reserveeritud uusi elamualasid 
Papsaare külla seda nii Pärnu-Lihula mnt-st põhja kui lõuna poole. Uute elamualade 
reserveerimisel luuakse alus olulisele elanike arvu suurenemisele Audru vallas, 
seda aga peamiselt Papsaare külas. Kuna elanike arvu suurenemine vallas toimub 
läbi sisserände ning peamiselt Pärnu linnast, võib eeldada, et inimeste 
igapäevaharjumused tänu vahetule lähedusele Pärnu linnale, oluliselt ja kiiresti ei 
muutu. Tööl käiakse valdavat endiselt Pärnu linnas, kus kasutatakse ka peamiseid 
teenuseid. Sealjuures suurenevad aga nõudlused Audru Vallavalitsusele, kes peab 
tagama avalike teede korrashoiu, lasteaiakohtade olemasolu, koolivõrgu toimimise 
jne.  

Audru Vallavalitsuse taotlus on pikemas perspektiivis võimaldada lisandunud 
elanikkonnale kohapeal võimalikult heal tasemel teenuseid ja soosida uute 
töökohtade loomist. Selleks on Vana-Pärnu ja Nurme maantee äärsetel aladel ning 
Lemmetsa külas ja Audru ringraja ümbruskonnas ettenähtud uusi tootmis- ja 
ärialasid, samuti turismi teenuste osutamiseks sobilikke alasid vt ptk 5.3.1. Vald on 
sellise valiku ala arendamiseks langetanud teadlikult, kuna teistel Pärnu ümbruse 
valdadel niivõrd linna lähedal, sama heade logistiliste võimalustega alasid pakkuda 
ei ole. Ettevõtluse soosimine tagab ettevõtjate huvi vallas edasi elada ja loob 
töökohti nii senistele, kui võimalikele uutele elanikele.  

Kuigi kõigil kompaktsema asustusega aladel on ehitustegevuse aluseks 
detailplaneeringu koostamise kohustus, mis võimaldab Vallavalitsusel paremini 
jälgida ja reguleerida arendustegevust ja prognoosida sellega kaasneda võivaid 
mõjusid, tuleb uute arendusalade puhul arvestada terviklikult toimiva keskkonna 
loomisega. Kuna reserveeritud alad, ennekõike Audru aleviku ja Pärnu vahel on 
ulatuslikud ning nende ühtne ja kiire välja arendamine on vähetõenäoline, tuleb 
vallal arengut suunata. Ideaalseim viis selleks oleks arendustegevusega kinnistu 
kaupa mingis suunas järjest edasi liikumine. Alternatiiv sellele võiks olla mingi 
piirkonna üldisem ette läbi töötamine ja alles siis detailplaneeringute algatamine. 
Need või muu selline meetod on oluline, sest kaootiliselt (ehki reserveeritud 
elamuala piires) arendatavad alad ei võimalda ebasidusa arendamise korral luua 
ühtselt toimivat teede (sh kergliiklusteede) võrgustikku, süsteemselt toimivat ja 
ühtselt kujundatud tänavavalgustust, talvist lumekoristust, sadeveesüsteeme, 
ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamist jne. Samuti võib probleemiks 
kujuneda turvalisus või liiklusohutus. Sellele asjaolule on juhitud tähelepanu, sest 
Audru vallas Papsaare külas on mitmeid kehtestatud detailplaneeringuid, millega on 
moodustatud hulgaliselt uusi elamumaa krunte nii väikeelamute kui korrusmajade 
rajamiseks. St, et juba praegu on loodud võimalusi ettevõtluse arendamiseks ja 
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kiireks elanike arvu suurenemiseks. Sellest lähtuvalt tuleks enne uute 
detailplaneeringute algatamist ennekõike elamute rajamiseks, kaaluda iga 
konkreetse detailplaneeringu otstarbekust, et vältida olukorda, kus osaliselt välja 
arendatud elamualad seisvad aastaid tühjade hoonetega või kohti, kus 
arendustegevus on päeva pealt pooleli jäänud. Audru Vallavalitsus on vastava 
probleemi olemasolust juba ka teadlik ja peamise meetmena on just seetõttu valla 
eri piirkondades sätestatud erinevad krundi miinimum suurused. Sellega välditakse 
vaid odavaima võimaliku lahenduse läbi surumist kohtades, kus loodusväärtus on 
kõrgem või tavapärane loodusilmeline külamiljöö olemasolevatele elanikele 
harjumuspärane. Sellest lähtuvalt tuleb siinkohal rõhutada olulisust täita uut 
üldplaneeringut ja vältida selles arendusprojektide puhul erandite tegemist krundi 
suuruste vähendamiseks või kehtestatud keskkonnatingimustes kõrvalekaldumist. 

Sotsiaalselt on oluline ka aspekt, et järjest enam leviv eeslinnastumine (nagu see on 
Papsaare piirkond) viib inimese üha tugevamasse sõltuvusse isiklikust autost ning 
sunnib teda tegema järjest pikemaid autosõite. Suurenevad autostumisest tulenevad 
negatiivsed keskkonnamõjud. Pakkudes nii lisanduvale kui praegusele 
elanikkonnale töökohti elukoha lähedal, väheneks elanike pikemate autsõitude 
vajadus. Üldplaneeringus reserveeritud tootmis- ja ärialad valla ida osas Pärnu linna 
naabruses loovad selleks hea eelduse. Lisaks sellele on kasvava elanikkonna puhul 
oluline ka heade ja toimivate liikluslahenduste välja töötamine ja toimiva ning uute 
elamualade ning töökohtade paiknemist arvestava ühistranspordi võrgustikku 
tagamine. Läbi mõeldud liikluslahendused ja ühistranspordi eelistamine 
võimaldavad liiklusummikute tekkimise ohu viia miinimumini ja muuta liikluse 
Pärnus ja selle tagamaal efektiivsemaks, ohutumaks ja keskkonnasõbralikumaks.  

Autostumisest tulenevate keskkonnaprobleeme vähendamiseks ja samas tervislike 
eluviiside propageerimiseks on oluline üldplaneeringus määratud kergliiklusteede 
võrgustiku välja arendamine. Lisaks üldplaneeringus toodule tuleb ka iga uue 
kavandatava elamu- ja äriala puhul lahendada jalgsi liikumine. Seda, sest negatiivse 
näiteks Papsaare küla elamualade planeerimisel senise planeerimispraktika järgi on 
paljudel juhtudel lahendamata kvartalite sisene kergliiklusteede võrgustik, mis ühelt 
poolt ei soosi jalgsi või jalgrattaga liikumist ning teisest küljest tekitab jalgsi, 
jalgrattaga vms viisil liikleja jaoks potentsiaalselt liiklusohtlikke olukordi.  

Üldplaneeringu üheks eesmärgiks on kujundada Audru vallast inimsõbralik 
elukeskkond. Üldplaneeringu lahenduses on valdavalt arvestatud, et elamu-
piirkonnad ei oleks vahetus läheduses tootmisaladega. Kui üldplaneeringus on ette 
nähtud reserveeritud tootmis- ja elamualad kõrvuti (näiteks Ahaste ja Jõõpre külas), 
on seatud tingimused, mille alusel tuleb edaspidisel planeerimisel ette näha 
haljastatud puhvertsoonid tootmis- ja elamuala vahele. Seeläbi 
leevendatakse/ennetatakse elamuala elukeskkonna halvenemist läbi müra või 
õhusaaste leviku teadliku piiramise. Samuti on oluliseks vahendiks reserveeritud 
tootmisalade negatiivse keskkonnamõju vältimiseks/leevendamiseks 
üldplaneeringus seatud keskkonnatingimus, mille alusel tuleb tootmishoonete ja -
maade planeerimisel detailplaneeringu algatamiseks koostada eskiis, milles peaks 
selguma hoonete paigutus ja tootmistegevuse spetsiifika ning kui sellest lähtuvalt 
selguks ka olulise keskkonnamõju avaldumise võimalikkus. See on vajalik, sest siis 
saab vallavalitsus teadlikult kasutada oma õigust algatada detailplaneeringule 
keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
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Koostatav üldplaneering reserveerib uusi tootmis- ja ärialasid tasakaalustamaks 
valla ruumilist arengut ja võimaldamaks valla ettevõtlusel areneda. Samuti on juba 
kehtestatud mitmed äri- ja tootmisalade detailplaneeringud, mille alusel rajatakse 
valda uusi ärihooneid, tootmishooneid jne. Peamised uued ulatuslikumad tootmis- 
ja ärialad on reserveeritud Audru valla ida osasse (Pärnu linna vahetusse lähedusse) 
ja Vana-Pärnu ja Nurme maantee äärsetel aladel ning Lemmetsa külas ning 
väiksemas mahus ka olemasolevate tootmis- ja ärialade naabrusesse. Valla eesmärk 
on soodustada nii põllumajanduse, puhkemajanduse, kui muu ettevõtluse 
arendamist vallast. Siiski on ettevõtluse arendamisele on seatud tingimus, et 
ettevõtlust, mille tegevus on määratletud keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 kui olulise keskkonnamõjuga tegevus, valla 
territooriumil arendada ei ole lubatud. Samuti pole lubatud rajada keemiatööstust 
(va. olmekeemia tooteid ladustavad laod või olmekeemia tootjad eeldusel, et 
hoitavate ainete kogused ei kaasne suurõnnetuse riski tõenäosust) ja 
keemiaterminale vms ettevõtteid millega kaasneb õhusaaste, vibratsioon, lõhn, 
kõrge keskkonnarisk või muu keskkonnaprobleem. Sellise tingimusega ennetatakse 
Audru valla keskkonna halvenemist ning tagatakse tasakaalustatud sotsiaal-
majanduslik ruum. Ettevõtlus vallas on seega inimese elukvaliteedi parandamiseks 
ja tõstmiseks, mitte maksimaalse kasumi saamiseks ja loodusressursside 
intensiivseks ära kasutamiseks. 

5.5.1 Tervisekaitselised aspektid 

Audru vallas on läbi aastate probleemiks olnud kõrge fluorisisaldus. Audru vallas 
puurkaevudest võetav Siluri veehorisondi vee kehvast seisukorrast annab tunnistust 
hambaarstide tähelepanu juhtimine joogivee suurele fluoriidisisaldusele. Liigne 
floori sisaldus joogivees põhjustab hambaemaili ja hambaluu haigust nimega 
fluoroos. Viimase kuue aastaga on diagnoositud ca 50% -l Audru valla laste 
hammastel floori kahjustusi, mis ajaga süvenevad. 43 Audru ja Pärnu vahelise 
piirkonna probleemid lahendab 2008 aasta alguses valmiv Pärnu-Audru vaheline 
joogiveetrass, ülejäänud rannaäärsetes piirkondades vajab probleem veel 
lahendamist. Suurema osa üldplaneeringus reserveeritud uued elamualad asuvad 
Pärnu linna ja Audru aleviku vahelisel alal, kus tarbitav vesi hakkaks pärinema 
Pärnu linnast.  

Audru valla üldplaneeringut realiseerides peab tervisekaitselisest aspektist 
arvestama: 
• Pärnu lennuvälja mürakoridoriga; 
• Audru ringrajast lähtuva müraga (viimase leevendamiseks on ettenähtud 

konkreetsed meetmed hetkel koostamisel olevas Audru ringraja kinnistu 
detailplaneeringus); 

• Maanteedelt ja teedelt lähtuva müraga; 
• Pärnu reoveepuhasti kujaga; 
• Tootmisaladelt lähtuva võimaliku müra ja õhusaastega. 

Konkreetsed keskkonnatingimused müra vms keskkonnamõju leevendamiseks tuleb 
anda detailplaneeringute koosseisus. 

                                                   
 

43 Audru valla ühisvee ja –kanalisatsiooni arengukava, 2005 
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5.6 Piiriülese keskkonnamõju puudumine 

Nagu tuvastati juba programmi koostamise ajal toimunud eelhindamisel, lahenduse 
elluviimine endaga piiriülest keskkonnamõju kaasa ei too. Erineva taustaandmete 
põhjaliku ülevaatamise ja planeeringute jt arengudokumentide läbitöötamisel on 
sellele saadud täiendavat kinnitust.  
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6 ÜLDPLANEERINGU ALA ARENDAMISE ARENGUALTERNATIIVID 

Audru valla maakasutust suunab seni 1996. aastal kehtestatud Audru valla 
üldplaneering, mida on täpsustatud ja osaliselt muudetud 2003. aastal koostatud 
Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise osaüldplaneeringuga ja mitmete kehtivate 
detailplaneeringutega.  

6.1 Parima planeeringulahenduse leidmine 

Üldplaneeringu koostamise aluseks on Audru valla soov kujundada Audrust 
meeldiv elamispiirkond ja soodsa ettevõtluskliimaga keskkond. Vältimaks 
planeerimata ja läbimõtlemata arendustegevust määratleb üldplaneering valla 
territooriumi kasutuse, mis põhineb valla nägemusel piirkondadest, mis on 
sobilikud teatud sorti arendustegevuseks. Arendustegevuse ohjamiseks ja 
hoidmiseks valla soovitud raamistikus seab üldplaneeringu seletuskiri maakasutus- 
ja ehitusreeglid. Näiteks reguleeritakse minimaalse elamuehituseks lubatava uue 
krundi suurust, hoone asukoha valiku tingimusi jms. Samuti seatakse edasiseks 
detailplaneeringute koostamiseks ja projekteerimiseks säästva ja tasakaalustatud 
ruumilise arengu tingimused. 

KSH toimus paralleelselt strateegilise planeerimisdokumendi – üldplaneeringu 
koostamisega. See võimaldas valla, planeerija ja KSH ekspertide vahel tiheda info- 
ja ideevahetuse, aidates leida parima võimaliku planeeringulahenduse. Koostöö 
tulemusel korrigeeriti esialgset planeeringulahendust mahus, mida aktsepteeris 
üldplaneeringu koostaja (vallavalitsus). Üldplaneeringu lahenduse esialgsed 
versioonid nägid ette lõpplahendusest oluliselt intensiivsemat ehitustegevust ega 
arvestanud alati olemasoleva keskkonna väärtustega. Reeglina jõuti 
lõpplahenduseni läbi tiheda koostöö, mis toimus koosolekute vormis. Koosolekutel 
selgitas KSH ekspert valla esindajale lahenduste võimalikke mõjusid, kui seda ei 
muudeta. Arutelu tulemusel leiti reeglina kas kompromiss või esialgsest enam 
keskkonna erinevate aspektidega arvestav üldplaneeringu lahendus. Esialgsed 
hinnangud andis KSH ekspert reeglina valla esindajatele suuliselt. 

Keskkonnamõju hindajate soovitusel viidi üldplaneeringu lahendusse sisse mitmeid 
muudatusi, neis olulisemad olid: 

• Suurendati puhverala Põldetosa külas Pärnu lahe linnuhoiualast põhja 
osas, kuhu esialgselt oli planeeritud ulatuslikumalt elamuala ja nähti ette 
Audru poldri ala käsitleva valla osa üldplaneeringu koostamine44. Selle 
tulemusel jõuti hinnatud Audru valla üldplaneeringus lahenduseni, mille 
elluviimine otseselt ei mõjuta Natura ala ja hoiualasid. Tagamaks looduskaitse 
all olevate alade spetsiifikaga arvestamist tuleb Audru poldri ala 
üldplaneeringu käigus läbi viia eraldi KSH. Selle eesmärk on Audru poldri 
alal naabrusse kavandatud tegevuste elluviimisel avalduva kumulatiivse mõju 
hindamine ja Natura 2000 võrgustikule avalduva mõju hindamine enne edasist 

                                                   
 

44 Kokkuleppel Audru valla, MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing ja AS FjordFresh Holding vahel ei 
kehtesta vald enne osa üldplaneeringu valmimist uusi detailplaneeringuid. Vastav kokkulepe on 
fikseeritud kirjalikult 23.04.2009 
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maakasutuse muutust või ehitustegevust võimaldavate otsuste langetamist 
(selliseks otsuseks oleks detailplaneeringu kehtestamine). See oli mõistlik 
lahendus, sest kogu valda hõlmava üldplaneeringu ja KSH koostamise 
täpsusaste oli üldine. Lisaks puudus ka Audru valla üldplaneeringu koostamise 
ajal täpne info võimaliku golfiväljaku (üldplaneeringu kaardil kui puhkeala 
tähisega P1, st ala kus pole ette nähtud hoonete ehitusõigust), võimaliku 
tuulepargi (üldplaneeringu kaardil, kui reserveeritud taastuvenergia ala) ja 
elamualade (EV ala olemasoleva golfiväljaku ja Audru aleviku vahel) 
lahenduse ning spetsiifika kohta. 

• Suurendati oluliselt detailplaneeringu kohustusega ala ja 
reoveekogumisala ulatust nii, et sellesse hõlmati Audru ja Pärnu vahelistele 
elamualadele lisaks ka Lemmetsa piirkonna äri- ja tootmisalad, et kindlustada 
uute arenduspiirkondade arengu kontrollimise võimalus. See tagab, et enne 
sinna alale hoonete, rajatiste, teede, tehnovõrkude jms kavandamist on vallal 
olemas piisav teave objekti eripärast ja selle ehitamiseks saab seada 
keskkonnatingimused. Samuti võimaldab selline lähenemine vajadusel nõuda 
vallal ka täiendava keskkonnamõju strateegilise hindamise või keskkonnamõju 
hindamise läbi viimist; 

• Nähti ette Pappsaare tiheasustusala piiride laiendamine. Sellega kaasnev 
maakasutus- ja ehitustingimuste karmistumine, mis tagab parema kontrolli 
kortermajadega piirkonna arengu üle; 

• Elamumaade osakaalu vähendamine. Seda tehti Lemmetsa külas (põhjuseks 
välistada omanike poolt algselt soovitud elamu- ja tööstusalade üksteise 
vahetus lähedusse ehitamine, et tagada parem elukeskkond), Lindi külas 
(põhjuseks eesmärk tagada maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus välja 
toodud rohevõrgustikuga arvestamine ja olemasoleva maastikupildi parem 
säilimine) ja Audru alevikust lõunasse jääval alal (sellega säilis senine 
puhvervöönd hoiuala ja asula vahel). See tagab asustuse parema suunamise ja 
jätab võimaluse tegeleda kinnisvaara arendusega ennekõike sellel alal, kuhu 
kavandatakse reoveekogumisala ja kus vajaliku infrastruktuuri lahendamine 
saab olla mõistlike kuludega; 

• Täpsustati puhkeotstarbeliste rajatiste võimalikku hoonestusala 
Valgeranna külas võrreldes kehtiva golfiväljaku laienduse algatamiseks 
langetatud detailplaneeringuga. Kuna sellel alal on enne detailplaneeringu 
edasi menetlemise lubamist vajalik läbi viia üldplaneering muudeti nii selle 
ala, taastuvenergia ala, kui ka kogu Audru poldri ala üldplaneeringu ala sisse 
jääva maakasutuse lahendus illustratiivseks (ehk käesolev üldplaneering ei 
anna sellisel kujul õiguspärast ootust, et toodud lahendus on lõpplahendus). 
Lõpplahendus määratakse sellel alal koostatava valla osa üldplaneeringuga, 
lähtuvalt selle koostamise käigus läbi viidava KSH tulemustest; 

• Korrigeeriti täiendavalt veelgi rohevõrgustikku, et tagada selle parem 
toimimine (valdavalt olid korrektuurid rohevõrgustiku suurendamise suunas), 
jne. Peamised kohad kus rohevõrgustik viidi esialgu kavandatud 
arendustegevuse ulatuse piiramisel paremasse vastavusse maakonna 
teemaplaneeringuga olid Auru poldri alast läände jääv ala ja Saulepa ja 
Kabriste küla vahele jäänud rohekoridori ala. 

Samuti soovis vald ise mitmeid lahendusi või ettepanekuid korrigeerida. Nt sätestati 
metsastatud elamualale ehitamiseks valla ettepanekul kohustus säilitada krundil 
mets 70% ulatuses jms. keskkonda alal hoidvaid reegleid. 
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Lisaks võimalike negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja leevendamiseks 
seati keskkonnamõju hindamise aruandes säästva ja tasakaalustatud ruumilise 
arengu tingimused (vt ptk 8), mis viidi sisse üldplaneeringusse ja kehtestatakse 
koos sellega.  

6.2 0-alternatiiv 

Kui Audru valla koostatavat üldplaneeringut ei kehtestata, suunab arendustegevust 
vallas jätkuvalt 1996. aastal koostatud Audru valla üldplaneering ja Audru aleviku 
ja Pärnu linna vahelise osaüldplaneering ning senised kehtivad detailplaneeringud. 
Selle olukorra jätkumist käsitletaksegi 0 alternatiivina. 

0-alternatiivi jätkudes pole endiselt valla tasandil rohevõrgustikku määratud, st et 
arendustegevuse planeerimisel on raske vältida negatiivset mõju rohevõrgustiku 
toimimisele. Probleem on ilmnenud käesoleva hinnatava üldplaneeringu 
koostamisel, kus täheldati, et maakondlikul tasandil määratud rohevõrgustik kohati 
valla tasandil enam ei toimi, sest nii mõnes kohas on juba enne 
maakonnaplaneeringu kehtestamist arendusprojektid rohekoridorid läbi lõiganud. St 
maakonnaplaneeringu tasandil ei ole lihtsalt kõiki aspekte arvestatud, mis on ka 
loomulik, sest maakonnaplaneeringu ja üldplaneeringu kaartide täpsusastme vahe 
on 5 korda. 

Kuna arendustegevus on viimastel aastatel hoogustunud ja Audru vald kui Pärnu 
linna naabervald on muutunud atraktiivseks paigaks nii arendajatele kui inimestele, 
kes sooviksid siin elada on, ei võimalda kehtiv üldplaneering ja osaüldplaneering 
edaspidi piisavalt suunata arendustegevust - reserveeritud maa-alasid sisuliselt pole 
piisavalt. Lähtuvalt sellest arendatakse kogu valda jätkuvalt nö arendajate ideede 
välja käimise järjekorras. Vastavalt sellele, kuidas vallale esitatakse üldplaneeringut 
muutvate detailplaneeringute ettepanekuid neid ka vallas arutatakse ja langetatakse 
igal juhul eraldi kaalutlusotsus detailplaneeringu vajaduse ja sisunõuete kohta. 
Selliselt toimimise jätkamise peamiseks miinuseks on terviknägemuse puudumine. 
Selliselt on keeruline näiteks ümber suunata rohekoridore, korrigeerida tuumalade 
piire, tagada loodushoid ja teede ning tehnilise infrastruktuuri rajamine jne. Paljuski 
toimib selline areng katse eksituse meetodil, kus mingi teema tähelepanuta jätmine 
ühes ja teises detailplaneeringus ilmneb alles planeeringute realiseerimisel (nt ei 
jätku kõnni tee või tekkivad loogilise teedevõrgu asemel tupiktänavad). 

Nullalternatiivi jätkamine ei ole mõistlik, sest sellisel juhul ei kaalutaks otsuseid 
kogu valla kontekstis vaid kitsama piirkonna või iga detailplaneeringuala 
kontekstis. 

6.3 Põhialternatiiv  

Koostatava üldplaneeringu lahendust käsitletakse kui põhialternatiivi. See on 
valminud vallavalitsuse, planeerija ja KSH ekspertide vahelises koostöös (vt ptk 
6.1), mis tähendab et valla arengu suunamisel on arvesse võetud nii kohaliku 
omapära, planeerija kogemust kui ka erinevaid keskkonnaaspekte ja seni 
kehtestatud detailplaneeringuid (viimaste tühistamine eeldaks kas kokkulepet 
maaomanikuga või vallalt maaomandi väärtuse vähenemisest tekkiva kahju 
korvamist, mis arvestades majanduslikke võimalusi ei oleks reaalne).  
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Üldplaneering täpsustab maakondlikul tasandil määratud rohevõrgustikku kohaliku 
omavalitsuse territooriumi tasandil, määrates Audru vallas rohevõrgustiku osadena 
rohevõrgustiku tugialad ja rohekoridorid ühendades need funktsioneerivaks 
tervikuks. Üldplaneering sisuliselt välistab arendustegevuse rohevõrgustiku alal 
ulatuses, mis kahjustaks selle toimimist (seab keskkonnatingimused).  

Koostatav üldplaneering suunab peamise arendustegevuse valla ida osasse (Pärnu 
linna lähedusse) kui ka rannikuäärde (atraktiivne piirkond). Põhjalikum alternatiivi 
ja selle elluviimisel esinda võivate olulisemate kekskonnamõjude ülevaade kajastub 
ptk 4 ja 5. 
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7 MEETMED ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVA 
OLULISE KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISEKS/LEEVENDAMISEKS 

Kõige tõenäolisemalt omab tulevikus suurimat keskkonnamõju Audru vallas 
Põldeotsa ja Saulepa küla Suuresilla Suurfarmi kinnistu detailplaneeringu ala 
väljaehitamine vastavalt üldplaneeringu koostamise ajal kehtestatud 
detailplaneeringule. Vastava argumentide kogum on esitatud Audru valla Põldeotsa 
ja Saulepa küla Suuresilla Suurfarmi kinnistu detailplaneeringu (kavandatav 
intensiivkalakasvatus) keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) 
aruandes (koostaja OÜ Hendrikson ja Ko). Mõju leevendamine on võimalik, kui 
kalakasvatus rajada ranges vastavuses kõigi detailplaneeringu ja selle KSH aruande 
nõuetega. Mõju vähendaks ka kalakasvatuse rajamine väiksemas mahus (selleks 
võiks detailplaneering elluviimine toimuda etapi viisiliselt, mis annab vallale 
võimaluse näha kuidas arendaja täidab oma lepinguga võetud kohustusi ja 
avalikkusele antud lubadusi). Põldeotsa ja Saulepa küla Suuresilla Suurfarmi 
kinnistu detailplaneeringu järgi ehitatava kalakasvatuse suurus on selline, et sinna 
tuleks kaasata olulises mahus väljapoolt valda tööl käivat tööjõudu. Vältimaks 
olukorra, kus kasum läheb ettevõtjale, töötajate maksutulud paljuski naaber 
omavalitsustesse ja Audru vallale jääb peamiselt keskkonnaprobleemidega 
tegelemise kohustus sõlmis vald arendajaga lepingu, kus määratleti arendaja 
kohustused keskkonnamõju leevendamiseks, tehnilise infrastruktuuri ja puhastite 
väljaehitamiseks jms. Vallal tuleb arvestada ka riski, et toimiva kalakasvatuse 
seiskamisel võib olla olulisi lokaalseid mõjusid valla keskkonnale ja 
töötajaskonnale, sest algset olukorda ja tänast tööturu suunitlust (vallas puudub seni 
võrreldava suurusega ja sisuliselt monopoolne tööandja, tööjõuturg on killustunud 
ja seetõttu vähemhaavatav) oleks keerukas taastada. 

Teine tõenäoliselt kohalikus kontekstis oluliste keskkonnamõjudega piirkond on 
Audru poldri ala ümbrus. Poldri ala hoiualale looduskeskkonnale avalduva mõju 
vältimine on võimalik, kui vald loobuks igasugusest arendustegevusest selle 
ümbruse lähialadel. Paraku oleks sellel valla majandusarengut, eriti Valgeranna, kui 
puhkepiirkonna arengut pärssiv mõju. Mõju leevendamiseks nähti Audru aleviku 
suunas, ehk poldri hoiualast põhja suunda ette elamute ja hoiuala vaheline 
puhvervöönd. Tuulepargi ja golfiväljaku ning uute elamualade rajamise mõju tuleb 
hinnata eraldi poldri ala üldplaneeringu ja selle KSH koostamise käigus ning samuti 
ka juba mõlema jaoks algatatud detailplaneeringu KSH käigus. Golfväljaku 
laiendamise osas tuleb esmalt ära oodata maaomaniku ja riigi kohtuvaidluse 
tulemused ja siis juhul, kui hoiuala jääb senistesse piiresse algatada ka puhkeala 
detailplaneeringule vajadusel KSH. Juhul kui hoiuala piirid vähenevad peab vald 
detailplaneeringu KSH vajadust eraldi kaalutlema vastavalt selguvatele faktidele, 
Audru poldri ala hõlmava valla osa üldplaneeringu KSH aruande tulemustele ja 
riigi poolt vallale antud hoiuala senistele seire- ja uuringu andmetele. 

Kohalikus kontekstis võib oluliseks osutuda ka Audru valla ida osasse (Pärnu linna 
vahetusse lähedusse) ja Vana-Pärnu ja Nurme maantee äärsetel aladele ning 
Lemmetsa külla kavandatud tootmis- ja äritegevust. Selle leevendamiseks on seatud 
üldplaneeringus keskkonnatingimus, mille alusel tuleb tootmishoonete ja -maade 
planeerimisel detailplaneeringu algatamiseks koostada eskiis, milles peaks selguma 
hoonete paigutus ja tootmistegevuse spetsiifika ning kui sellest lähtuvalt selguks ka 
olulise keskkonnamõju avaldumise võimalikkus. See on vajalik, sest siis saab 
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vallavalitsus teadlikult kasutada oma õigust algatada detailplaneeringule 
keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Muude arendustegevuste mõjud ei ole tõenäoliselt olulise keskkonnamõjuga, kuid 
võivad olla lokaalseid mõjusid põhjustavad. Mõju aitab vältida või ennetada 
ennekõike kõigist üldplaneeringus määratud reeglitest kinni pidamine ja 
üldplaneeringu muutmise vältimine. Sealjuures on ülimalt oluline, et vald kontrollib 
iga detailplaneeringu puhul sisuliste ja reaalselt toimivate keskkonnatingimuste 
olemasolu ja viib hilisemal projekteerimisel ja ehitamisel läbi seire, et kõik toodud 
nõuded on täidetud enne ehitus- või kasutusloa väljastamist. 
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8 SÄÄSTVA JA TASAKAALUSTATUD RUUMILISE ARENGU 
TINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE ÜLDPLANEERINGULE 

Üldplaneeringu ellurakendamisel tuleb toetada säästliku arengu põhimõtetele raja-
tud arengusuundi, nagu elamu- ja ettevõtluspiirkondade arenduse kvaliteedi 
suurendamine, terviklahenduste lõpuni viimine, elukeskkonna kvaliteedi tagamine, 
töökohtade tagamine vallas kohapeal (selleks on reserveeritud puhkeala 
Valgerannast ja tootmisala Lemmetsa külas ning ärialad ringraja piirkonnas) 
ajakulu vähendamine transpordis ning ratsionaalsem ressursi- ja energiakasutus. 
Looduskaitse- ja hoiualadel tuleb juhinduda lisaks olemasoleva keskkonna 
väärtustest, st arvesse võtta riigi poolt läbi viidud uuringuid ja seiretulemusi45. 

Audru valla üldplaneering seab järgmised säästva ja tasakaalustatud ruumilise 
arengu tingimused: 

1. Detailplaneeringu järgse enam kui 2 krundiga elamuala ja iga äri- või tootmisala 
väljaehitamise korral on ala arendajal kohustus rajada enne hoonetele ehitus-
lubade väljastamist juurdepääsuteed, puurkaev(ud), vee- ja kanalisatsiooni-
trassid ja/või reoveepuhastid või imbväljakud, side ja/või elektritrassid ning 
liinid. Juhul, kui kunagi tekkib valda gaasivarustus või kaugküte siis tuleb enne 
hoonetele ehituslubade andmist rajada ka selleks vajalikud trassid. 

2. Detailplaneering tuleb koostada detailplaneeringu kohustusega alal või juhul kui 
kavandatav elamukrunt on alla 1 ha suurusega. Samuti tuleb detailplaneering 
koostada kõigi ärihoonete (v.a üldplaneeringu ptk 2.2.4 sätestatud erandjuhul) ja 
tootmishoonete rajamiseks koostada detailplaneering. Selline detailplaneeringu 
kohustus on seatud, et tagada avalike huvide tasakaalustamine, iga konkreetse 
koha jaoks vajalike keskkonnatingimuste seadmine ning üldplaneeringus 
kokkulepitud reeglite täitmine. 

3. Elamualade ja neid teenindava infrastruktuuri rajamisel tuleb tagada 
maaparandussüsteemide toimimine. 

4. 5 või enama uue elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada 
vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva 
elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik 
haljasala (seal võivad paikneda ka laste mänguväljakud või spordiväljakud). 

5. Ärialade kavandamisel tuleb täita üldplaneeringu ptk 2.2.4 seatud tingimusi, 
tootmisalade kavandamisel tuleb täita üldplaneeringu ptk 2.2.5 seatud tingimusi, 
et tagada ohutu ja elamisväärne keskkond vallaelanike jaoks. 

6. Audru valda kavandatud ettevõtluses tuleb võimaluse korral kasutada vett 
säästvaid tehnoloogiaid. 

7. Ühiskondlike ehk üldkasutatavate hoonete kavandamisel otsustab 
detailplaneeringu kohustuse Vallavalitsus, v.a juhul kui uus üldkasutatav 
hoonete kavandatakse üldplaneeringus määratud detailplaneeringu kohustusega 
alale. 

8. Elamukvartalite eraldamiseks ja kaitseks tootmis- ja tööstusaladelt ning elava 
liiklusega tänavatelt/teedelt tuleva liiklusmüra ja õhusaaste eest tuleb rajada 
uusi rohelisi puhvervööndeid. Väiksemad haljasalad või haljakuid on samuti 

                                                   
 

45 Seaduse kohaselt on kõigi hoiualade moodustamiseks läbi viidud põhjalikud uuringud, mida saab 
tasuta Keskkonnaministeeriumilt ja mille alusel hoiualade moodustamine on motiveeritud vastavas 
kaitse alla võtmist sätestavas õigusaktis. 
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vajalikud keskkonnakvaliteedi tagamiseks, kohustuslikud säilitatavad või 
loodavad haljastud on tähistatud üldplaneeringu kaardil tähisega H. 

9. Olemasolevatele haljas- ja puhkealadele tuleb detailplaneeringutes tagada 
hõlbus kergliikluse juurdepääs. 

10. Reserveeritud puhkealad (P1, P2) ja reserveeritud haljasalad (H) tuleb ühendada 
võimaluse korral kitsamate roheliste vöönditega (jättes nende vahele 
koostatavates detailplaneeringutes kergliiklusteega väiksemaid haljastuid), mis 
pakuks alternatiivseid liikumisteid jalakäijatele ja jalgratturitele ning seoks 
olemasolevad puhkealad ja planeeritud haljastud omavahel. 

11. Arvestades Audru poldri ala piirkonda endisele põllualale reserveeritud 
puhkemaa (P1) ja reserveeritud taastuva energia ala (HT) ja uute elamualade 
(EV) asukohta Pärnu lahe linnuhoiuala naabruses, algatab Audru vald poldri 
piirkonnas maakasutuse reguleerimiseks poldri ala käsitleva valla osa 
üldplaneeringu (ala piirid vt üldplaneeringu kaart). See on vajalik, et poldri ala 
käsitleva valla osa üldplaneeringu käigus hinnata täpsemalt kumulatiivseid 
mõjusid kogu osa üldplaneeringu ala piirkonnas, kui ka läbi viia Natura 2000 
võrgustiku alale avalduva mõju hindamine. Sellel ala sees maakasutuse 
kavandamisel tuleb kumulatiivseid keskkonnamõjusid ja Natura alaga 
arvestamisest lähtuvaid mõjusid hinnata vastavalt hindamise hetkeks kujunenud 
muutunud keskkonnaolukorrale, arvestades sealjuures ka selleks hetkeks 
väljastatud ehitus- ja tegevuslubasid ning kõiki kehtestatud planeeringuid. Seni 
kuni valla osa üldplaneeringut ei ole kehtestatud Audru poldri alal pooleli 
olevaid detailplaneeringuid edasi ei menetleta. Seega on üldplaneeringus sinna 
alale toodud lahendus illustratiivne ehk esialgne ja maaomanikel ei ole enne 
valla osa üldplaneeringu käigus KSH läbi viimist ja poldri ala üldplaneeringu 
kehtestamist võimalik oletada sellise lahenduse püsima jäämist. 

12. Audru poldri hoiuala ja tuulepargi ning elamuala vahele ettenähtud puhverala 
(kaardil valge ala või rohevõrgustiku ala) ei ole lubatud hoonestada, kui poldri 
ala üldplaneeringus ei määrata teisti. 

13. Vallakodanike tervise huvides tuleb mitmekesistada puhkamis- ja 
sportimisvõimalusi ning rajada uusi mängu- ja spordiväljakuid. Enam kui 25 
krundiga ühepere-elamuala või enam kui 12 korteriga muu elamuala 
arendamisel tuleb tagada mängu- või spordiväljaku rajamine (see võib paikneda 
avalikul haljasalal). 

14. Kõrghaljastusega kaetud aladel asuvatele kruntidele või maaüksustele hoonete 
projekteerimisel tuleb tagada vähemalt 70% ulatuses krundi pindalast kõrg-
haljastuse säilimine, kõrghaljastuse asendamine või istutamine. 

15. Planeerimisel, elamualade korraldamisel ja ehitustööde tegemisel tuleb 
haljastust käsitleda võrdväärse elemendina keskkonna tehislike elementidega 
(hooned, teed, kommunikatsioonid). Selle tagamiseks tuleb hoonestuse 
rajamisel kõrghaljastuse või väärtusliku haljastuse naabruses (kaevetöödel, 
ehituse käigus) kasutada taimestiku koosluste, puude jms kaitseks ajutisi 
piirdetarasid, kasutada väiksemaid ja vähem tallavaid mehhanisme ning vältida 
taimestiku, sh puude vigastamist muul moel. Kui kõrghaljastusega alale 
plaanitakse alla 3000 m2 suurusi krunte tuleb detailplaneeringu käigus läbi viia 
haljastuse hinnangu koostamine.  

16. Tee ääres olevatele elamukruntidele detailplaneeringute koostamisel ja hoonete 
projekteerimisel tuleb arvestada mahasõitude ohutusnõuetega, teeäärsete 
kommunikatsioonide paiknemise jms. Maantee vms objekti sanitaar-
kaitsevööndisse ehitamine on lubatud, kuid sellisel juhul peab maaüksuse või 
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krundi omanik olema teadlik sellega kaasnevatest mõjudest (müra, 
vingugaasid), riskidest ning leidma nende leevendamiseks võimalused omal 
kulul ja ehituslike vahenditega. 

17. Planeeritavates hoonetes tuleb tagada normatiivne müratase. Täpsed müra 
normtasemed elamutele, büroo ja haldushoonetele, tervishoiuasutustele jt 
hoonetele on toodud Sotsiaalministri 04.03.2002. a määruses nr 42, Müra norm-
tasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja 
mürataseme mõõtmise meetodid (RTL 2002, 38, 511). Toodud müratasemete 
nõudeid tuleb arvestada nii detailplaneeringute, kui ka ehitusprojektide 
koostamisel, samuti müratekitavate ettevõtete paigutamisel hoonetesse. 
Peamised summutamist vajavad müraallikad on autoliiklus, ringraja müra, 
võimalik tuulegeneraatorite müra, ehitustööd jms. 

18. Liikluse seisukohast konfliktsete piirkondade (nt maanteede sanitaarkaitse alale 
ehitamise kavandamisel) detailplaneeringutes tuleb esitada andmed liik-
lusintensiivsuse kohta ja lähtuvalt liiklussageduse intensiivsusest määrata 
meetmed müra vähendamiseks. 

19. Teedevõrgu loomisel peab kasutama võimalikult suures ulatuses olemasolevaid 
teid (millega on planeeringu väljatöötamisel juba arvestatud). 

20. Liiklusohutuse ja kommunikatsioonide paigaldamise tagamiseks peab elamuala 
sisese teekrundi miinimum laius olema vähemalt 12 m. 

21. Suuremate avalike või ärija tööstusobjekte teenindavate parklatele tuleb rajada 
õli-liivapüüdurid. 

22. Hajaasustuses on lubatud imbväljaku või filterväljaku rajamine elamute 
kanaliseerimiseks, kui elamukrundi või elamuga maaüksuse suurus on üle 
2500m2 ning tavapärane põhjavee tase on vähemalt 1,2 m sügavusel maapinnast 
(või kõrgema põhjavee seisu korral rajatakse imbväljak tõstes maapinda 
imb/filterväljaku all nii, et põhjavee tase jääks vähemalt 1,2 m sügavusele 
imbväljaku pealse maapinna tasemest.  

23. Detailplaneeringu kohustusega ja tiheasustusalal on lubatud kogumiskaevud 
ainult ajutise lahendusena kuni tsentraaltrasside valmimiseni. Kanalisatsiooni 
lahendamiseks enam kui 5 krundiga elamualal on lubatud rajada ainult ühine 
kogumiskaev ning arendusala sisesed tänavatorustikud peavad olema valmis 
ehitatud kavandatava tsentraaltrassiga liitumise punktiga (selle asukoht 
lepitakse kokku detailplaneeringus). 

24. Võimalike tühisõitude vähendamiseks on vajalik valda külastavate turistide ja 
puhkajate suunamine olemasolevatele matkaradadele, golfiväljakutele jms 
kohtadesse viitade abil. Samuti vähendab või ennetab transpordist tulenevat 
keskkonnasaastet hea ja regulaarne turistide sihtkohtade ja Pärnu linna hea 
ühistranspordiühendus ja kergliiklusteede võrgustiku hea tase ning Pärnust 
Audru suunas tulevate kergliiklusteede kaardi vms infomaterjali olemasolu 
Pärnumaa turismiinfopunktides ning jalgratta rendi kohtades vms paikades. 

25. Individuaalelamute rajamisel ja rekonstrueerimisel on otstarbekas eelistada 
soojusvahetuspumpade (maakütte pumbad, õhksoojuspumbad jms) kasutamist, 
et vähendada keskkonna saastekoormust. Maakütte kollektorite paigaldamisel 
kasutada säilitatava loodusega alal väikseid ehitusmasinaid (paigaldussügavus 
ca 80-100 cm). Soovitatav on maaküte paigaldada parklate alla jms kohtadesse. 
Maaküte mahutada torustiku paigaldamise skeemide koostamisel arvestada 
olemasoleva väärtusliku kõrghaljastuse säilitamise vajadusega. Eelistada 
võimaikult suure kasuteguriga pumpasid/seadmeid. 
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26. Rajatavatele hoonetele kehtib energiamärgise taotlemise kohustus alates 
1.01.2009.  

27. Elektrivõrgu õhuliinid peavad kulgema võimaluse korral piki teid ja väljapool 
rohevõrgustiku alasid. 

28. Tänava-, muus välivalgustuses kasutada võimalusel säästulampe, LED-
valgusteid, päikeseenergial töötavat valgustust46 vms. 

29. Alla 3,0 m absoluutkõrgusega alale tuleb arvestada hoone üleujutuse tekkimise 
riskiga. 

30. Kallasraja ulatuses ei ole lubatud rajada piirdeid. Mere ääres ei tohi piire merele 
paikneda lähemal kui 25 m tavapärasest veepiirist. 

31. Jäätmete (sorteeritud) kogumine kruntidel lahendada vastavuses jäätmeseaduses 
toodud nõuetega. Olmejäätmed tuleb koguda sorteeritult prügikastidesse ja -
konteineritesse ning organiseerida nende regulaarne äravedu kehtivat 
jäätmeluba omava firma poolt. Oluline on jäätmemajanduse organiseerimine 
matkaradade ääres, rannas, ujumiskohtades jt avalikult käidavates paikades, et 
prügi ei satuks loodusesse. See eeldab prügikastide regulaarset tühjendamist 
ning jälgimist, et prügi hulka ei satuks näiteks poolpõlevaid suitsuotsi, mis 
võiks põhjustada tulekahju. 

8.1 Rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine 

Rohekoridorides ja rohevõrgustiku tuumaladel on lubatud ehitada üks elamu- või 
talukompleks üldplaneeringu kehtestamise hetkel olemas olnud kinnistu kohta, kui 
kinnitus suurus on vähemalt 3 ha. Alla 3 ha kinnistule ei ole lubatud hooneid 
ehitada ilma detailplaneeringuta, kuid sellisel juhul ei tohi kinnistule ette näha enam 
kui ühte üksikelamut ja selle juurde kuuluvaid abihooneid. Maaüksuste enam, kui 
kaheks kruntimist (sh üks hooviala elamualana ja ülejäänud maa 
maatulundusmaana) elamuehituse jaoks ei ole lubatud. 

Rohevõrgustikus (sh rohestruktuuri koridorides) tuleb säilitada olemasolev 
väärtuslik kõrghaljastus.  

Rohevõrgustiku alal tuleb aiad paigutada ümber elamu hooviala. Maaüksusi võib 
piirata latt või okastraataiaga, st piirdega mis võimaldab väiksematel loomadel alal 
vabalt liikuda 

Kuna Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused järgne rohekoridor K8 Sauga suunas ei toimi, sest 
selles asuvad kehtivad detailplaneeringud ja reaalselt rohevõrgustiku Sauga jõe 
suunas olemas ei olnud tuli sellest koridorist loobuda. Muud teemaplaneeringus 
olnud rohekoridorid kujundati ümber arvestades kõlvikute piire ja kanti kaardile. 
Rohevõrgustiku laiendati, sest üldplaneeringus näidatud rohevõrgustiku tuumala ja 
koridor sisaldavad endas ka puhveralasid. 

Käesolev üldplaneering teeb ettepaneku täpsustada ja täiendada Pärnu 
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused sõnastades Audru valla territooriumi ulatuses ümber seal 
olevad tingimused: 

                                                   
 

46 http://kokkuhoid.energia.ee/?id=1601 
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• Tegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet rohelise võrgustiku aladel või 
kavandavad joonehitisi (avalikuks kasutuseks olevate teede asukohad, 
põhivõrgu elektriliinid jt tehnovõrkude magistraaltrassid), näevad ette 
looduslike veekogude õgvendamist või voolusängi muutmist vms vee 
erikasutust tuleb kooskõlastada Audru vallavalitsuse, keskkonnateenistuse ja 
maavalitsusega. 

• Erateede, kergliiklusteede, jaotusvõrkude ja krundi siseste joonehitiste rajamine 
tuleb kooskõlastada Audru vallavalitsusega. 

• Rohevõrgustikus (sh rohestruktuuri koridorides) tuleb säilitada olemasolev 
väärtuslik kõrghaljastus ja olemasoleva haljastuse puudumisel rajada sinna või-
malusel uushaljastus. Loomade suunamiseks piki teed õigesse kohta võib 
kasutada teetammi tõstmist, kraave ja tarasid, põhimaanteede puhul tuleb 
projekteerimisel arvestada loomade tunnelite vms ohutute teeületamise 
võimaluste tagamisega. 

• Kaitstavate liikide elupaikades on raadamine keelatud.  
• Rohelise võrgustiku koridoride osas on soovitatav vältida lageraiet, lageraie 

vajaduse korral tuleb koridor peale raiet vähemalt endises mahus uuesti 
metsastada. 

• Uute projektide vms täpsemate arenguplaanide tegemisel tuleb arvestada 
konfliktikohtadega (rohelise koridori lõikumine teega) ja kavandada 
konkreetsesse kohta sobilikud kaitseabinõud loomade liikumisvõimaluste 
säilimiseks. Samuti tuleb sellistes kohtades tagada ka piisav nähtavust 
teekaitsevööndis. 

8.2 Käesoleva üldplaneeringuga määratud väärtuslikud maastikud on kavandatud 
järgmiste ehitustingimustega: 

• Detailplaneeringu koostamisel tuleb huvitatud isikul detailplaneeringu algata-
mise või projekteerimistingimuste taotlusele lisada käsitletava maaüksuse (maa-
üksuste) kohta maastikuarhitekti vms samavõrd pädeva spetsialisti poolne 
haljastuse ja miljöö ülevaade. Vastavalt sellele on vallal õigus otsustada 
detailplaneeringu lähteülesandes seatavate tingimuste või projek-
teerimistingimuste ning keskkonna mõjude strateegilise hindamise ja täienda-
vate uuringute koostamise vajaduse üle; 

• Vältida tuleb mobiilsidemastide ja teiste dominantsete ehitiste paigaldamist 
väärtuslikule maastiku alale ja kaunite vaadete vaatesektorisse.  
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9 RASKUSED-TAKISTUSED KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HIN DAMISE 
ARUANDE KOOSTAMISEL 

 

Peamiseks raskuseks aruande koostamise seisukohast on KSH läbiviimise alaste 
arusaamade suur varieeruvus. Kuna selles valdkonnas on Eestis avaldatud vähe 
kirjandust ning arusaamad on alles kujunemisel, kirjutati aruandesse ptk 1.2, mis 
selgitas eksperdipoolse töö tegemise aluspõhimõtteid. Metoodiliselt põhjustas 
raskusi ennekõike fakt, et otsustaja varasemad planeeringuotsused on olnud juba 
strateegilisel otsustamise tasandil valiku tegemised, mille tõttu paljudel juhtudel 
olid valikud paigas juba varasemate detailplaneeringute kaudu. Nende tase ja neis 
sätestatud keskkonnatingimuste kvaliteet olid aga väga kõikuvad.  

Teiseks raskuseks, mis kajastus ka KSH aruande avalikustamise järel toimunud 
avalikul arutelul, on üldplaneeringu õiguslik tähendus. Õiguslikult on üldplaneering 
otseseks aluseks antud juhul: 

• valla osa üldplaneeringu koostamisele valla osa üldplaneeringualal, 
määramata täpselt selle ala sisest lõpliku maakasutust; 

• detailplaneeringu koostamisele detailplaneeringu kohustusega alal 
(kusjuures sellel alal ei saa ilma detailplaneeringut koostamata taotleda 
ehitusõigust) ja juhtudel; 

• projekteerimistingimuste väljastamisele ja maakorraldusele hajaasustuses. 

See tähendab, et üldplaneering on valla poolne reeglistik, mille alusel käib 
detailplaneeringute koostamine ja projekteerimistingimuste väljastamine. Need on 
alusdokumendid, mille alusel toimub projekteerimine ja ehitusloa taotlemine. 
Üldplaneering ise peab seega olema võimalik maksimaalne ruumilise ja 
territoriaalse arengu maksimumraamistiku seadja. St üldplaneeringu muutmine 
peab seaduse järgi olema harva esinev erand. Selline kehtiv õiguslik regulatsioon 
tekitab võimaluse, et täpsemad hinnangud ja uuringud saab läbi viia alles 
detailplaneeringu või projekti koostamise ajal, kui on teada objekti spetsiifika, 
sellest tingitud transpordivood jms. Detailplaneeringu KSH ja projekti 
keskkonnamõju hindamise puhul on ka hindamise eest maksjaks saastaja. Olukord 
muutub keerukaks, kui mingil väiksemal alal on kavas läbi viia mitmeid senist 
keskkonda mõjutada võivaid tegevusi, nagu näiteks oli antud juhul Audru poldri 
alal. Lahenduseks leiti siin poldri alale eraldi üldplaneeringu algatamine. Valla osa 
üldplaneeringu KSH käigus saab sellisel juhul täpsemalt hinnata kavandatavate 
objektide kumulatiivset mõju. Probleemi teiseks lahenduseks oli käesolevas 
üldplaneeringus nt golfiväljaku ala üldistamine puhkealaks (mis võiks toimida ka 
olemasolevat loodust säilitades – linnu vaatlusala vms), tuulepargi üldistamine 
taastuva energia alaks jms koos selle ala lahenduse määramisega illustratiivseks. 

Nagu ka Audru valla üldplaneeringu KSH aruande avalikustamisel diskuteeriti on 
paljuski KSH menetlus planeeringu sisu kontroll ja planeerija abistamine 
konkreetsete säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste täpsustamisel ja 
erinevate maakasutuse juhtfunktsioonide ulatuse määremisel. Kogu soovituste 
kogumit ja sellest tekkinud positiivseid muudatusi on keeruline dokumenteerida, 
sest paljud mudatused kajastuvad kaardil graafiliselt või läbi planeeringus seatud 
tingimuste edasiseks arendustegevuseks, planeerimiseks, projekteerimiseks, 
kruntimiseks ja ehitamiseks. Reeglina on need protsessis osalejatele olnud 
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järgitavad, kuid võivad protsessi korraks kõrvalt vaadanud isikule või KSH aruande 
lugejale ilma põhjalikult üldplaneeringu sisuga tutvumata tekitada segadust. 
Probleemi lahenduseks on kõigi üldplaneeringu töökaartide säilitamine (see 
võimaldab lahenduse kujunemist näha) ja läbi viidud KSH aruande täiendamine. 

Raskusena KSH menetlemisel tuleb välja tuua asjaolu, et planeeringu KSH 
menetlus dubleerib variatsioonidega üldplaneeringu menetlust. Selle tõttu kulus 
palju kasutud aega topelt menetluste tegemisele, millega kaasnes omakorda 
keskkonnasaaste nt üleliigsete sõitude näol ja sisuliselt kasutult tehtud topelt 
protsesside korralduslik töö. Ilmselt tuleneb kasutu dubleerimine sellest, et 
planeeringu ja KSH protsessi ühildamises ei ole riiklikul tasandil juba aastaid 
üksmeelt. Sellise kasutu ressursside raiskamise saab kõrvaldada seaduse muutmine, 
sest need tulenevad seaduste omavahelisest ebakõlast. Samas paistab vastavaks 
muutuseks puuduvat riiklik kokkulepe, sest 2009 aastal muutus oluliselt 
planeerimisseadus, kuid selle muudatuste tegemise käigus ei suutnud 
Siseministeerium Keskkonnaministeeriumiga kokku leppida KSH korra ja 
planeeringu menetlemise korra ühtlustamist. Loodetavasti seda siiski lähiaastatel 
tehakse. 

Lisaraskusena tuleb Audru valla puhul välja tuua hoiualade teemaga seotud vaidlusi 
kohtus, mis teevad keerukaks hinnangu andmise nt Audru poldri hoiuala suhtes. 
Kohtulikult tõestamist leidnud faktiks on, et seni on Eestis mitmeid hoiualasid 
moodustaud piisavate uuringuteta ja piisava maaomanike kaasamiseta. Riigi 
tasandil läbi viidud uuringute ja info parem kättesaadavus hõlbustaks oluliselt 
planeeringute ja nende KSH läbiviimist. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eksperdi jaoks tegi koostatavale 
üldplaneeringule hinnangu andmise raskemaks üldplaneeringu kaardi koostamise 
meetod, milles ei eristata üksteisest olemasolevaid ja üldplaneeringuga 
reserveeritud uusi maa-alasid. Kuna Audru valla arendustegevus on viimastel 
aastatel olnud äärmiselt aktiivne ja kehtestatud on palju detailplaneeringuid, siis 
sellise meetodi kasutamine ei võimaldanud eristada seda, mis on üldplaneeringuga 
kavandatud (uued reserveeritud alad) ja mis on juba olemas (kehtestatud). Selle 
lihtsustamiseks lisati üldplaneeringu KSH aruandele kehtivaid detailplaneeringu 
alasid välja toov ja looduslike piiranguid kajastav kaart. Samas, kuna juba algatatud 
detailplaneeringuid menetleti edasi, muutus olukord pidevalt. Nii tuli näiteks Audru 
kalakavstusega seotud teemat KSH aruandes mitmeid kordi ümber kirjutada, sest 
aluseks võetud detailplaneeringu KSH aruanne muutus olulselt nagu muutus ka 
planeeringu staatus koostamisel olevast planeeringus vastuvõetud planeeringuks 
ning siis kehtestatud planeeringuks.  
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10 PLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVA OLULISE KESKKONN AMÕJU 
SEIREKS KAVANDATAVAD MEETMED 

Planeeringu kui maakasutus- ja ehitusvõimaluse seire meetmeks saab olla 
planeeringu elluviimise järgimine. Audru vallas on see olnud Eesti oludes 
eeskujulik. Kuna üldplaneeringu kehtestamisele järgneb seaduse järgi 
detailplaneeringu koostamine, maakorralduslikud toimingud ja projekteerimine, 
peab Audru Vallavalitsus seirama, et kavandatud valla osa üldplaneeringu (Audru 
poldri ala üldplaneering), edaspidiste detailplaneeringute ja projektide koosseisus 
on arvestatud üldplaneeringu säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingi-
mustega. Vastav toiming tuleb läbi viia enne ehitusloa väljastamist või planeeringu 
avalikustamise eelset vastuvõtmist. 
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11 ÜLEVAADE KSH KORRALDAMISE JA AVALIKKUSE KAASAMISE K OHTA  

KSH programmi koostamine ja aruande avalikustamine toimus vastavalt keskkon-
namõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetele. Lisaks tutvustati 
keskkonnaga seotud aspekte ka planeerimisseaduse kohastel avalikel aruteludel. 

KSH koostamise korraldamise ja avalikkuse ning ametkondade kaasamise protsess 
kulges järgnevalt: 

• 14.06.2007 Audru Vallavolikogu algatas oma otsusega nr 120 Audru valla 
üldplaneeringu. 

• 18.06.2007 Audru Vallavalitsus andis korralduse nr 233 algatada Audru 
valla üldplaneeringu KSH. 

• Korraldusest teatati seadusega ettenähtud korras (sh väljaandes „Ametlikud 
Teadaanded”). 

• Audru Vallavalitsus sõlmis lepingu AS Pöyry Entec Audru valla 
üldplaneeringu KSH koostamiseks. 

• 09.01.2008 valmis Audru valla KSH programm. Programm esitatis 
seisukoha küsimiseks Audru Vallavalitsusele (sellele vastati 05.02.2008 
kirjaga nr 7-1.2/239) ja Pärnumaa Keskkonnateenistusele (sellele vastati 
04.02.2008 kirjaga nr 38-11-4/4419-4).  

• Programmi täiendati, lisades sinna huvitatud isikuna juurde Riikliku 
Looduskaitsekeskuse, Maanteeameti ja Pärnumaa Tervisekaitsetalituse. 

• KSH programm avalikustati Audru Vallavalitsuses ja AS Pöyry Entec 
kontoris ajavahemikul 19.03.2008-02.04.2008. Programmiga sai sellel ajal 
tutvuda ka AS Pöyry Entec kodulehel www.entec.ee ja Audru valla 
kodulehel www.audru.ee. Programmi avalikustamisest teatati väljaandes 
„Ametlikud Teadaanded”, ajalehes „Pärnu Postimees” ja Audru valla ning 
AS Pöyry Entec kodulehtedel. Teated avalikustamise kohta saadeti 
programmis loetletud isikutele ka posti teel. 

• 03.04.2008 toimus Audru vallamajas Audru valla üldplaneeringu KSH 
programmi avalik arutelu. Osalejate nimekiri ja protokoll on lisatud 
programmi Lisasse 7. 

• 22.04.2008 viidi läbi esimene üldplaneeringu eskiisi avalik tutvustus, kus 
muu hulgas käsitleti ka keskkonnateemasid. Audru valla üldplaneeringu 
eskiisiga sai tutvuda Audru valla kodulehel: http://www.audru.ee/?id=75. 

• 09.05.2008 andis Pärnumaa Keskkonnateenistus korralduse nr 38-1-1/109 
heaks kiita Audru valla KSH programm. 

• 15.05.2008 viidi läbi teine, täiendatud üldplaneeringu eskiisi avalik 
tutvustus, kus muu hulgas käsitleti ka keskkonnateemasid. 

• Programmi alusel toimus seejärel KSH aruande koostamine ja 
üldplaneeringu lahenduse korrigeerimine. 

• KSH aruande avalik väljapanek toimus 19.01.-09.02.2009. a. KSH 
aruandega oli võimalik tutvuda Audru valla ja AS Pöyry Entec 
kodulehtedel, samuti Audru vallamajas ning AS Pöyry Entec kontoris. 
Aruande avalikustamisest teatati väljaandes „Ametlikud Teadaanded”, 
ajalehes „Pärnu Postimees” ja Audru valla ning AS Pöyry Entec 
kodulehtedel. Teated aruande avalikustamise kohta saadeti KSH 
programmis loetletud isikutele posti teel (EKO, keskkonnateenistus, 
Maanteeamet, Riiklik Looduskaitse Keskus, Tervisekaitse). 
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• KSH aruande avalik arutelu toimus 11.02.2009. a Audru vallamajas. 
Osalejate nimekiri ja protokoll on lisatud käesoleva aruande Lisasse 6. 

•  Märts-aprill 2009. a täpsustati üldplaneeringu lahendust ja täiendati KSH 
aruannet ning mais 2009. a saadeti vastuskirjad KSH aruande avalikus-
tamise ajal laekunud ettepanekutele.  
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12 KOKKUVÕTE 

Audru valla üldplaneeringu, millele antud KSH protsess läbi viidi, eesmärgiks on 
Audru valla arengusuundade määramine ja territooriumi maakasutuse planeerimine. 
Kogu Audru valla territooriumit hõlmava üldplaneeringu menetlemise käigus 
kaalutleti, millised alad on sobilikud elamuehituse, tootmise, puhkemajanduse ja 
ärialase ettevõtluse jms jaoks. KSH üheks eesmärk sealjuures oli aidata planeerijal 
Audru valla maakasutus ja ehitustingimused määrata kohe algusest peale selliselt, 
et üldplaneeringu realiseerimisel välditakse oluliste ja tõenäoliste negatiivsete 
mõjude avaldumist.  

Üldplaneeringuga täpsustatakse Pärnu maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud rohevõrgustikku Audru 
valla tasemel, määrates rohevõrgustiku tugialad ja rohekoridorid ning ühendades 
need funktsioneerivaks tervikuks ja luues eeldused rohevõrgustiku toimimiseks. 
Rohevõrgustiku alale arendamisele seatakse keskkonnatingimused (ehitus-
tingimused) lähtudes muuhulgas eelmainitud maakonna teemaplaneeringus 
sätestatust nõuetest ja soovitustest.  

Üldplaneering toetab Audru valla arengukavas aastateks 2001-2011 seatud 
eesmärkide täitmist, luues nende elluviimisele eeldused ja tagades sealjuures läbi 
keskkonnatingimuste määramise säästava ja tasakaalustatud keskkonna arengu.  

Audru valla üldplaneering suunab peamise arendustegevuse (ehitustegevuse) Audru 
aleviku ja Pärnu linna vahelisele alale, kuhu on üldplaneeringu järgselt 
reserveeritud ulatuslikult elamualasid. Samuti reserveeritakse suures mahus 
tootmis- ja ärialasid Audru valla ida osasse (Pärnu linna vahetusse lähedusse), kus 
on juba täna ellu viidud mitmeid arendusprojekte ja kehtestatud mitmeid 
detailplaneeringuid. Üldplaneeringu elluviimine loob aluse valla elanike arvu 
oluliseks suurenemiseks, soosides samal ajal ettevõtluse arendamist, mis loob 
töökohti nii senistele kui võimalikele uutele elanikele. Tagamaks keskkonnaohtu ja 
suurõnnetuste riskivaba tootmise, ei ole Audru vallas tootmismaadel lubatud 
tegevused, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse §6 lg 1. Samuti pole lubatud rajada keemiatööstust ja 
keemiaterminale vms ettevõtteid, millega kaasneb olulises mahus õhusaaste, 
vibratsioon, lõhn, kõrge keskkonnarisk või muu keskkonnaprobleem.  

Üldplaneeringu järgse arengu kavandamisel valla ja planeerija koostöös selgus, et 
selle elluviimisega ei kavandata seaduse mõistes olulist mõju ette nägevaid objekte. 
Audru poldri alal, ehk kohas, kus keskkonna eripäraga on vaja lähtuvalt hoiualadest 
arvestada tuleb läbi viia täiendav keskkonnamõju kumulatiivne hindamine, selleks 
seati valla osa üldplaneeringu koostamise kohustus. Seega tegeleti üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilisel hindamisel valdavalt olulisemate ehk antud juhul 
tähtsust omavate mõjudega regionaalses või kohalikus kontekstis. Võimaliku 
negatiivse mõju esinemise vältimiseks, ennetamiseks ja leevendamiseks seati KSH 
aruandes keskkonnatingimused, mis on üldplaneeringu järgse arengutegevusel 
kohustuslikud jälgida ja täita.  
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2002, 38, 511); 
14. Planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258; 84, 572; 2005, 
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