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EESÕNA  

Audru valla üldplaneering on algatatud Audru Vallavolikogu otsusega nr 120,  
14.06.2007. a ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Audru 
Vallavalitsuse korraldusega nr 233, 18.06.2007. a (vt OTSUSED).  

Kogu  Audru  valla  territooriumit  hõlmava  üldplaneeringu  menetlemise  käigus  
kaalutleti, millised alad on sobilikud elamuehituse, tootmise, puhkemajanduse ja  
ärialase ettevõtluse jms jaoks, ning määrati ehitus- ja maakasutusreeglid. Üldpla- 
neering tähendab eelkõige kokkuleppeid. Uue üldplaneeringu koostamise käigus  
lepiti kokku varasemaid üldplaneeringuid täpsustavad või muutvad ehitusreeglid,  
mis on mõistlikud tagamaks erinevate huvide esindajate võimalikult laiabaasilist  
rahulolu. Nendeks on näiteks olemasolevad elanikud, maaomanikud, ettevõtjad jt  
vallas olevad erinevad huvigrupid. Kehtestatud üldplaneering saab omakorda olema  
aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega  
aladel ja juhtudel ning projekteerimisele ja maakorraldusele hajaasustuses.  

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (RT I 2005, 15, 
87; 2006, 58, 439; 2007, 25, 131; 2008, 34, 209; 2009, 3, 15; 2010, 8, 37) järgi on 
üldplaneeringu puhul nõutud ka keskkonnamõju strateegiline hindamise läbi 
viimine. See toimus eraldi menetlusena ja selle tulemused kajastuvad Audru valla 
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes.  

Planeering valmis AS Pöyry Entec, Audru Vallavalitsuse ja Audru Vallavolikogu 
planeerimis-, keskkonna- ja maakomisjoni liikmete vahelises koostöös.  

Üldplaneeringu koostamiseks aluseks on olnud järgmised varasemad tööd või 
materjalid:  
•   Audru valla üldplaneering. Koostanud Kaur Lass, kehtestatud 1996. a;  
•   Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise ala osaüldplaneering. Koostanud AS  
 Entec (nüüdse ärinimega AS Pöyry Entec), kehtestatud 2003. a;  
•   Audru vallas kehtivad detailplaneeringud;  

•   Audru valla arengukava aastateks 2001-2011. Kinnitatud 2003. a. 

Planeeringu koostamist konsulteeris töögrupp koosseisus:  
Kaur Lass AS Pöyry Entec / OÜ Head projektijuht; 
Merike Laas AS Pöyry Entec tehnik-arhitekt; 
Angela Hollo AS Pöyry Entec keskkonnaekspert. 

Audru Vallavalitsuse ja volikogu poolt tegeles planeeringu koostamisega järgmine  
töögrupp:  
Priit Annus Audru Vallavalitsus, keskkonna- ja maanõunik; 
Siim Suursild Audru Vallavalitsus, majandusnõunik; 
Rein Talisoo Audru Vallavalitsus, vallavanem (kuni oktoober 2008); 
Margus Joonas Audru Vallavalitsus, vallavanem (alates oktoober 2008); 

Vallavolikogu planeerimis-, keskkonna- ja maakomisjon; 
Eino Ojandu Vallavolikogu planeerimis-, keskkonna- ja maakomisjon; 
Ervin Hansalu Vallavolikogu planeerimis-, keskkonna- ja maakomisjon; 
Jaanus Põldmaa Vallavolikogu planeerimis-, keskkonna- ja maakomisjon; 
Vahur Kobolt Vallavolikogu esimees. 
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AS Pöyry Entec tänab kõiki, kes on oma igapäevaste tegemiste kõrvalt leidnud aega  
ja energiat võtta ühistest töökoosolekutest, avalikest aruteludest (22.04.2008. a ja  
15.05.2008. a)  planeeringualastest  nõupidamistest,  KSH  avalikest  aruteludest 
(03.04.2008. a ja 11.02.2009. a) ning aidanud muul viisil kaasa käesoleva 
planeeringu valmimisele.  

Samuti soovime meeldiva koostöö eest tänada Pärnu Maavalitsust ja Pärnumaa 
Keskkonnaametit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S:\Planeeringud\Projektid\708_ja_768_Audru_valla_ÜP_ja_KSH\Seletuskiri\Seletuskiri_2010-01-14.doc 5 



Audru valla üldplaneering  

 

 

 

1 TAUSTINFO AUDRU VALLAST JA SELLE ARENGUST 

Audru valla üldandmed: 
 

Asukoht: Audru vald asub Pärnumaal, vahetult Pärnust läänes 
Naaberomavalitsused: Pärnu linn, Tõstamaa, Koonga, Halinga, Lavassaare 

ja Sauga vald 
Pindala: 378,84 km² 
Valla keskus: Audru alevik 
Piirkondlikud keskused Ahaste, Jõõpre ja Lindi küla 
Administratiivne jaotus 25 küla 
Merepiiri pikkus: 23 km 
Valda läbivad maanteed: Pärnu-Lihula maantee ja sellelt lähtuvad Tõstamaa 

ja Lavassaare maanteed 
Elanike arv 01.01.2008 5374 
Rahvastiku tihedus: 12,9 inimest/km² 

Audru valla geograafiline asend on suhteliselt soodne. See võimaldab siinsetel ela- 
nikel ja ettevõtjatel suuremate teede, sadamate, lennujaama ja raudtee lähedusest  
lähtudes arendada nii erinevaid ettevõtlusvorme kui ka puhkemajandust. Viimast  
soosivad veel ilus loodus, pikk rannariba ning puhkepiirkonna traditsioon (Valge- 
rand ja Liu).  

Valla territooriumil on nii metsi (ca 32% valla territooriumist), põllumaastikke (ca 
22% territooriumist), soomaastike ja puisniite, kui ka laugjat mereranda. Valda 
läbib Audru jõgi.  

 

1.1 Lühi ülevaade planeeringualast ja selle arengusuundadest 

Pärnu linna mõjusfääris olev Audru valla elanikkond on suurenev. Suurenemine  
toimub enamjaolt uute elamute ehitamise tulemusel Papsaare, Lemmetsa ja Valge- 
ranna külades. Samas nende inimeste töökohad valdavalt endiselt Pärnu linnas.  

Vallale avaldab mõju maakonnakeskuseks oleva Pärnu linn, seal olevate paremate 
õppimis-, töötamis- ja huvitegevusvõimalustega ning laiema teenustevaliku 
pakkumisega. Elanike juurdevool on tinginud vajaduse investeerida sotsiaalsfääri 
arengusse. Nii on 2007. aastal rajatud valda kaks uut lasteaeda.  

Suurimaks tööandjaks on Audru Vallavalitsus koos järgnevate (valdavalt haridusja 
sotsiaalteenuseid osutavate) allasutustega:  

•   Audru keskkool;  
•   Jõõpre põhikool;  
•   Lindi lasteaed-algkool;  
•   Aruvälja lasteaed-algkool;  
•   Audru lasteaia Audru maja ja Papsaare maja;  
•   Audru kultuurikeskus;  
•   Jõõpre rahvamaja;  
•   Lindi rahvamaja;  
•   Aruvälja rahvamaja;  
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•   Sanga seltsimaja;  
•   Audru raamatukogu;  
•   Jõõpre raamatukogu;  
•   Lindi raamatukogu;  
•   Aruvälja raamatukogu;  
•   Audru huvialakeskus;  
•   Jõõpre vanuritekodu;  
•   Audru valla muuseum;  
•   Audru valla vee-ettevõte OÜ Auveka.  
 
Registreeritud ettevõtteid Audru vallas on kokku 621 (neist firmasid 187, FIE-na 
tegutsevaid ettevõtjaid 434). Suurematest ettevõtetest annab ülevaate Audru valla 
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne.  

 

1.1.1  Ülevaade valla arengukavaga kinnitatud strateegilistest arengueesmärkidest  

Vastavalt Audru valla arengukavale1 on valla tulevikuvisioon 2011. aastaks:  

Audru vald kui terviklik ja harmooniliselt arenenud omavalitsus, kus on 
loodud inim- ja loodussõbralik, puhas, rahulik, turvaline ja säästva arengu 
põhimõtetele vastav elukeskkond.  

Audru valla arenguprioriteedid ja neile vastavad arengueesmärgid on:  

•   elanikkonna kinnistamine hariduse edendamise, täiendkoolituse, ettevõtluse ja  
 individuaalelamuehituse soodustamise läbi;  
•   linnaläheduse ärakasutamine ettevõtjate tulekuks linnast maale;  
•   olemasoleva  inim-,  tööstus-  ja  põllumajanduspotentsiaali  kasutuselevõtmine  
 (koolituse, täiendõppe ja ressursside ning vabade hoonete ärakasutamise läbi);  
•   turismi, ökoturismi, puhkemajanduse (Pärnu ringrada, golfiväljakud, ratsutamis- 
 baasid jm) ja teeninduse väljaarendamine;  
•   perspektiivsete ehitusmaade (nii tööstusele, kui elamuehitusele) läbimõeldult ja  
 ettevalmistatult kruntideks müümine ning seeläbi maksujõuliste elanike ja ette- 
 võtjate arvu tõstmine (st uute töökohtade loomist);  
•   koostöö erinevate huvigruppide ja sõprusvaldadega;  
•   informatsiooni kättesaadavuse võimaldamine avalike internetipunktide kaudu ja  
 külades interneti kättesaadavust võimaldavate projektide toetamine;  
•   väiksemate jahi- ja kalasadamate väljaehitamine rannikule;  
•   võimalikult puhta ja atraktiivse ning inimsõbraliku elukeskkonna kujundamine. 

Käesoleva üldplaneeringu maakasutus- ja ehitustingimuste seadmisel on arvestatud 

Audru valla arengu eesmärke ja strateegiaid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Audru valla arengukava  
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1.2 Elanike tihedus ja asustuse paiknemine 

Asustus Audru vallas on suhteliselt ebaühtlane ja koondunud eelkõige linna ning 
mere lähedusse. Asustustihedus Audru vallas on suhteliselt hõre - 13,4 elanikku 
km2 kohta, seda tänu Nätsi-Võlla sookaitseala suurele pindalale, mis moodustab ca 
26% valla territooriumist.  

Praeguse Audru valla territooriumil on välja kujunenud viis tihedama asustusega  
keskust:  
•   Audru alevik;  
•   Jõõpre;  
•   Ahaste;  
•   Kihlepa/Kõima;  
•   Lindi.  

Suurematest keskustest jääb kõrvale ca 12 protsenti valla elanikkonnast.  
 

1.2.1 Rahvaarvu dünaamika 

Rahvastikuprognoosi baasstsenaariumi realiseerudes on prognoositud, et valla rah- 
va arv väheneks 7%, sündimusstsenaariumi realiseerudes 3%. Viimased 10 aastat  
on aga hoopis realiseerinud rändestsenaarium, mistõttu rahvaarv on jõudmas juba  
lähiaastatel ca 5500 inimeseni. Rände saldo on olnud positiivne peamiselt Pärnu  
linnast aga ka mujalt Pärnumaa valdadest jt Eesti piirkondadest saabunute arvel2.  
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Illustratsioon 1. Audru valla rahvaarvu dünaamika 1959-2008  

Kogurahvastikust suuremad muutused toimuvad Audru valla rahvaarvu prognoosi 
kohaselt rahvastiku vanuskoostises: laste arv väheneb oluliselt aastani 2010 ja 
suureneb seejärel mõnevõrra, tööealiste ja pensioniealiste arv kasvab ühtlaselt kogu 
prognoosiperioodi vältel.  

 
 
 
2 Audru valla rahvastikuprognoos 2000-2025. 2003. Pärnu Maavalitsus, Pärnu  
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1.2.2 Rahvastiku jaotus valla lõikes 

Valla territoorium jaotub 1 alevikuks ja 25 külaks. Audru aleviku eelisarengu on 
põhjustanud seal asunud Audru mõisa keskus, hiljem Audru sovhoosi keskus ning 
ETK Karusloomakasvatus. Rahvastiku koondumist on mõjutanud ka aleviku 
linnalähedane asukoht ning alevikus asuv valla administratiivne keskus.  

Elanikkond on enim kasvanud Audru ja Pärnu vahele jäävas Papsaare külas, kus 
elamuehitust soodustas kehtiv Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise ala 
osaüldplaneering. Eelmise üldplaneeringu kehtivusperioodil toimunud rahvastiku 
muutuseid külade kaupa kajastab Tabel 1.  

Tabel 1. Rahvastiku muutused eelmise üldplaneeringu kehtimise hakkamisest 
käesoleva üldplaneeringu koostamise ajani  

  
2008 

 
2006 

 
2001 

 
1996 

Muutus 
1996-2008 

Ahaste 256 253 254 236 +20  
Aruvälja 51 53 58 54 -3 
Audru alevik 1526 1532 1404 1412 +114  
Eassalu 30 35 36 33 -3 
Jõõpre 465 494 509 456 +9  
Kabriste 83 86 100 93 -10 
Kihlepa 179 186 181 176 +3  
Kõima 218 212 217 206 +12 
Kärbu 54 56 59 56 -2  
Lemmetsa 253 261 237 221 +32 
Liiva 53 55 50 51 +2  
Lindi 311 298 278 245 +66 
Liu 111 125 134 157 -46  
Malda 116 117 121 105 +11 
Marksa 93 102 80 80 +13  
Oara 116 116 101 87 +29 
Papsaare 759 616 466 448 +311  
Põhara 114 123 104 103 +11 
Põldeotsa 181 201 197 185 -4  
Ridalepa 112 105 116 95 +17 
Saari 34 35 39 23 +11  
Saulepa 61 66 53 40 +21 
Soeva 75 78 90 91 -16  
Soomra 40 45 42 34 +6 
Tuuraste 32 32 31 32 +0  
Valgeranna 16 10 7 7 +9 
Audru kokku 5374 5292 4964 4726 648 

 

Lisaks tabelis kajastuvale on teada, et suvisel perioodil suureneb ajutiselt elanik- 
kond puhkajate arvel Audrus, Valgerannas, Urustes, Lius ja Soomras. 

 

1.3 Maakaustuse ja ehitustegevuse suundumused Audru vallas 

Audru vald on kõrgelt hinnatud linnalähedane ja kauni loodusega elamispiirkond. 
Sellest ja Pärnu lähedusest tingituna on ehitussoovide hulk ja nende realiseerimise 
mahud aasta-aastalt kasvanud. Lisaks ühepereelamutele on rajatud ka kaksikela- 
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muid, muid kahe korteriga elamuid ja ridaelamuid ning äri- ja tootmishooneid 
(ennekõike Pärnu naabrusse ja Lemmetsa külla).  

Erinevate ehitamisega seotud lubade väljastamine on viimasel neljal aastal oluliselt 
kasvanud (vt Tabel 2). Lisaks ehituslubade väljastamisele on hoogustunud ka 
kasutuslubade andmine.  

Tabel 2. Ehitusregistris menetletud dokumendid viimasel viiel aastal  
Aasta Teatis Kirjalik 

nõusolek 
Ehitusluba Kasutusluba Kokku 

menetletud 
dokumente 

2003 26 5 52 57 140  
2004 152 14 82 47 295 
2005 156 18 115 35 324  
2006 206 11 141 25 383 
2007 305 24 185 75 589  
2008 637 13 166 60 876 
2009 1226 16 85 80 1407 

1999. a kuni juunini 2008. a oli Audru vallas algatatud ligikaudu 300 
detailplaneeringut (vt LISA 1) ja kehtestatud ligikaudu 100 detailplaneeringut.  

Ehituslubade väljastamise statistika näitab, et kõige aktiivsem oli 
ehitustegevusperiood enne 2008. aasta sügist ja elamuehituse kasv hakkab vaibuma 
ning stabiliseeruma, mistõttu on vallal võimalik muid funktsioone ja valdkondi 
järele aidata. Vältimaks linnastumist on elamufondis mõistlik jätkuvalt 
suurendada ühepereelamute osakaalu nagu seni. Suurelamuid on otstarbekas 
renoveerida ja ekspluateerida seni, kuni nende seisukord on enam-vähem aja 
nõudeid rahuldav ja uute elamute rajamine püsib vanade säilitamisest kallim. Nt 
Audru alevikus on mitmete vanade korterelamute ilme muutunud senisest paremaks.  

Elamuehitust Audru vallas on soodustanud Pärnu linnast madalam maamaks ja 
suhteliselt suured ning linnakeskkonnast enam privaatsust pakkuvad krundid.  

 

1.4 Üldplaneeringuga määratava asustuse suunamise põhjendused 

Lähtuvalt Pärnu linna lähinaabrusest ja valla paiknemisest ilusa rannajoonega loo- 
duskaunil alal on Audru valla asukoht soodne elamuehituseks ja turismi arenda- 
miseks.  

Audru vallas on läbi üldplaneeringu teadlik asustuse suunamine vajalik, et:  

1) Säiliksid toimivad rohekoridorid ja väärtuslik loodus. See tagab väärusliku 
elukeskkonna ja vallasiseste puhkamisvõimaluste säilimise arvestades nii seniste kui 
ka uute elanike vajadusi.  

2) Tagada mõõdukas rahvaarvu kasv ja elukeskkonna kvaliteet. Vaatamata lin- 
napiirkonna lähedusele on tihedam asustus olnud Audru Vallavalitsuse poolt teadli- 
kult suunatud Audru ja Pärnu vahelisele alale3. Tänu sellele on täna mujal vallas  
valdav hajaasustuse laadne või alevikule tüüpiline suuremate elamukruntidega  

 
 
3 Selleks koostati 2003. aastal Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise ala osaüldplaneering.  
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privaatsust pakkuv elukeskkond. Linnast kaugemal on hästi säilinud suhteliselt ter- 
viklikud metsa-, soo- ja rannaalad. Kontrollimatu ja suunamatu asustuse kasv võiks  
seada ohtu traditsioonilise looduslähedase elukeskkonna säilimise ning senise ela- 
nikkonna eluviisid. Selle vältimiseks on mõistlik elamute ehitamiseks kehtestada  
kruntidele miinimumsuurused ja suunata asustust selleks sobilikesse kohtadesse.  

Uute alade planeerimine ja suvitusrajoonide ümberkorraldamine aastaringseks 
elamiseks nõuab rahalisi investeeringuid, mis on seotud:  

•   tehnilise infrastruktuuri (vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, gaas) välja- ja üm- 
 berehitamisega;  
•   teede korrashoiu tagamisega;  
•   ühistranspordi ja laste koolitranspordi korraldamisega;  
•   päästeteenistuse (tuletõrje, kiirabi, politsei jne) aastaringse juurdepääsu korral- 
 damisega;  
•   sotsiaalse infrastruktuuri kättesaadavuse tagamisega;  
•   üldkasutatavate puhkealade kasutatavuse tagamisega;  
•   prügiveo korraldamisega jne.  

Kuna loetletud investeeringute kogu ulatuses tagamine ainult munitsipaalvahen- 
ditega on keerukas, tuleb arendatavad alad üldplaneeringus määrata ja nende välja  
arendamiseks sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist maaomanikega vajali- 
kud kokkulepped.  

Suvila piirkondade elamualadeks kujundamisel on otstarbekas lahendus luua ühtse 
detailplaneeringuga (nt kvartalile või kogu suvilaühistule).  

3) Arvestada tehnilise (tehnovõrgud, jäätmemajandus, ühistransport jne) ja sot- 
siaalse infrastruktuuri (teenindus, kaubandus, arstiabi, haridus, kultuur jne) ning  
turvalise elukeskkonna (mürakaitsed, puhas õhk ja joogivesi, üldkasutatavad hal- 
jasalad) olemasolu ning arendamisega. Selle tagamiseks on otstarbekas koondada  
tihedam asustus Audru ja Papsaare piirkonda ning suunata tootmisalade arendamine  
elamualadest eemale.  

4) Vältida võimalike valla raskusi olemasoleva ja uue elanikkonna teeninda- 
misel ja suuta selleks juba ette kavandada finantsvahendeid. Rahvastiku kont- 
rollimatu juurdekasvu juures tuleb riskiks pidada nt suure hulga sisserändajate  
seotust eluasemelaenudega, mis kriisi korral Eesti majanduses võib kaasa tuua plah- 
vatusliku sotsiaalset abi vajavate elanike kasvu. See omakorda võib valla eelarve  
viia tasakaalust välja ning tekitada probleeme valla poolsete kohustuste täitmisel nt  
lasteaia või kooli kohtade tagamiseks. Suunamatu elamuehituse korral võiks kaas- 
neda ka ulatuslik pankade poolne kinnisvara sundmüük, mis viiks alla piirkonna  
kinnisvara väärtuse. Nende probleemide esinemise tõenäosus oleks suurim linnast  
kaugemal, kus kinnisvara on vähem likviidne ja igapäevase pendelrände aeg linna  
tööle sõiduks suur. 
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2 ÜLDPLANEERING 

Käesolev peatükk on kehtiv üldplaneeringuna. Siintoodud ehitus- ja maakasu- 
tusreegleid ja Üldplaneeringu kaardil reserveeritud maakasutuse juhtfunkt- 
sioone (vt ptk 3 Selgitav informatsioon) tuleb järgida edaspidi detailplaneeringu- 
te koostamisel, projekteerimisel, ehitamisel ja maakorralduslike toimingute  
läbiviimisel. Lisaks sellele tuleb lähtuda kehtivatest detailplaneeringutest.  

 

2.1 Audru valla ruumilise arengu üldpõhimõtted 

Valla eesmärk on kasvatada mõõdukalt elanikkonda, säilitades looduse peamised 
väärtused ning võimaluse erinevat elustiili harrastavate inimeste eluks. Selleks on 
Pärnu linna ja Audru vahelina ala kavas kujundada kompaktsema asustusega alaks, 
kus domineerivad linna keskkonnast suuremad ühepereelamu krundid. Mujal vallas 
on eelistatud maalähedane looduskeskkond ja ühepereelamud.  

Peamise ettevõtluse arendamise alana on ette nähtud arendada Lemmetsa küla ja 
puhkealana Valgeranna ja Audru vahelist piirkonda.  

 

2.2 Maa- ja veealadele üldised kasutamis- ja ehitustingimused 

Vastavalt planeerimisseadusele on üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks 
planeeritava territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste 
ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel 
detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel 
maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.  

Kehtestatud üldplaneeringuga säilitatakse maakasutuse senised juhtfunktsioo- 
nid vastavalt välja kujunenud olukorrale või muudetakse senist maakasutuse  
otstarvet,  reserveerides  alale  vastava  juhtfunktsiooni.  Reserveeritud  juht- 
funktsioonide vastavusse viimine tegeliku maakasutusega toimub reeglina läbi  
detailplaneeringute koostamise ja/või maakorralduslike toimingute. Vabariigi 
Valitsuse 10.10.2014 määrusega nr 160 „Audru poldri looduskaitseala 
moodustamine ja kaitse-eeskirjaga" on kaitse alla võetud Põldeotsa ja Valgeranna 
külades ning Audru alevikus Audru poldri piirkond, mille eesmärk on säilitada, 
taastada ohustatud ja haruldaste linnuliikide elupaiku ning rändlindudele sobivaid 
peatumis- ja toitumisalasid. Audru poldri looduskaitsealast väljajäävad, kuid 
üldplaneeringuga hõlmamata alade juhtotstarve on valge ala, alal kehtestatud 
detailplaneeringud jäävad kehtima. 

Audru valla maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused on toodud  
Üldplaneeringu kaardil (vt Üldplaneeringu kaart) ja kaardi kasutamise leppe- 
märgid on lahti seletatud üldplaneeringu ptk 3.1. Kaardile on samuti määratud valla  
poolt munitsipaliseerida soovitavad olulised maaüksused, mis on valdavalt ette näh- 
tud avaliku kasutuse jaoks (enamasti sotsiaalmaa sihtotstarbega maad või transpor- 
dimaad, st haljasalad, supluskohad, kalmistu maad või kalmistu laiendamiseks ka- 
vandatud alad, teed, ühiskondlike ehitiste jaoks kavandatud maad vms).  

Tagamaks valla arengueesmärkide täitmist tuleb lähtuda elamupiirkondade arenda- 
misel käesolevast üldplaneeringus kokkulepitud reeglitest ja määratud maakasutuse  
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juhtfunktsioonidest. Üldplaneeringu muutmisel (v.a teenindus- või sotsiaalfunkt- 
siooniga hoonete kavandamine läbi detailplaneeringu) tuleb arendajal katta erakor- 
ralised kulud, mis tekivad sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri rajamisel (vt ptk  
2.6.1 punkt 1). Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavate detailplaneerin- 
gute koostamisel lepivad Audru Vallavalitus ja arendaja või maaomanik eespool  
toodud kulude katmise põhimõtted kokku eraldi enne vastava detailplaneeringu  
algatamist.  

 

2.2.1 Arhitektuursed üldnõuded 

Nõuded hoonete välimusele tuleb detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel 
määrata detailplaneeringus. Hajaasustuses antakse arhitektuursed ja ehituslikud 
tingimused projekteerimistingimustega.  

Kõigi Audru valda ehitatavate hoonete, tööstusrajatiste jms puhul tuleb tagada nen- 
de arhitektuurne ja esteetiline sobivus konkreetsesse kohta. Selleks on vaja hoonete  
püstitamisel, laiendamisel, rekonstrueerimisel olemasoleva hoonestuse läheduses ja  
looduslikele aladele uute hoonete projekteerimisel lähtuda konkreetse piirkonna  
ehitustavadest ja asukoha looduslikust eripärast. Selle tagamiseks tuleb projekti  
koosseisus hoonestatud alal anda kõigi naaberhoonete tänava fassaadide fotod ja  
projekteeritava hoone poolse külje vaated või fotod ja hoonestamata alal vaated  
loodusele projekteeritava hoone asukohast iga põhiilmakaare suunas4. Ehitusprojekt  
koos nõutud lisamaterjalidega tuleb kooskõlastada Audru Vallavalitsusega eskiisi  
staadiumis. Juhul, kui puudub detailplaneeringu kohustus määrab Vallavalitsus va- 
jadusel eskiisi, vaadete tagamise nõuete jms alusel lõpliku ehitusprojekti kooskõlas- 
tamise vajaduse naabritega. Arhitektuurse ja esteetilise sobivuse tagamine on vaja- 
lik, et hoida tasakaalu eksisteerivate miljööväärtuste, hoonestatud kruntide ja uute  
projekteeritavate arhitektuursete lahenduste vahel. Hästi läbitöötatud ja konkreet- 
sesse kohta sobitatud kestva väärtusega arhitektuursed lahendused saavad olla tule- 
vaste miljööväärtuslike alade tekkimise eelduseks.  

 

2.2.1.1  Arhitektuursed nõuded elamute planeerimiseks ja projekteerimiseks  

Audru vallas ei ole lubatud rajada ümarpalkidest hooneid 10 000 m²-st 
väiksematele kruntidele, kui detailplaneeringuga ei ole määratud teisti.  

Elumajade projekteerimisel ja ehitamisel väljaspool tiheasustusalasid ja 
detailplaneeringu kohustusega alasid on kohustuslik kasutada naturaalseid 
materjale (puit, kivi, betoon, metall, katusekivi, valtsplekk jms). St hajaasustuses 
tuleb vältida naturaalseid materjale imiteerivaid materjale (plastvoodrid, plastaknad 
jms).  

Elamute projekteerimisel juba hoonestatud alale on soovitatav ühes piirkonnas või  
elamukvartalis kasutada piiratud arvu katusekaldeid ja katuse värvitoone (nt kor- 
raga 45° ja 30°, täpne lubatud katusekallete nurga suurus tuleb määrata detailpla- 
neeringuga).  

 
 
 
 
 
4 Fotod ja vaated tuleb esitada värviliselt. Fotode ebateravuse või vähese arusaadavuse korral külastab valla  
spetsialist vajadusel projekteeritavat krunti kohapeal. Kui tuvastatakse fotode ja tegeliku olukorra erinevus on  
vallavalitsusel õigus peatada projekti edasine menetlemine kuni selle vastavusse viimiseni tegeliku olukorraga.  
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Korterelamutel ja ridaelamutel ei tohi ilma Audru Valla kirjaliku nõusolekuta muuta 
elamute akende jaotust. Aknaid võib vahetada ilma projektita ainult sama jaotuse, 
sama kuju ja sama laia raamiga ning sama värvi akende vastu. Kõik aknad, mida ei 
ole vahetatud sama kujuga akende vastu, tuleb vahetada tagasi algupärase kujuga 
akende vastu või kooskõlastada nende vahetuse põhimõtted teist tüüpi akende vastu 
Audru Vallavalitsusega kogu maja ulatuses.  

Korterelamute rõdusid ja hoone fassaadi võib muuta vaid kogu hoonel korraga 
ehitusloa alusel. Rõdude kinniehitamine on lubatud vaid kooskõlastatud projekti 
alusel kogu hoonel korraga.  

 

2.2.2 Elamutega seotud mõisted 

Käesoleva üldplaneeringu tähenduses on:  

ELAMU alaliseks elamiseks ehitatud ja sellena kasutatav hoone, milles kogu pind 
või vähemalt pool sellest on ette nähtud alaliseks elamiseks.  

ÜHEPEREELAMU (varem kasutatud ka mõisteid eramu, väikeelamu, pereelamu, 
individuaalelamu või üksikelamu vms) on ühel krundil paiknev ühele perele 
projekteeritud ja ehitatud elamu, mis on korteriteks jaotamata. Siia kuuluvad ka 
taluelamud (sh rehielamud) ja endised suvilad või suvemajad, mis on vastavalt 
seaduse nõuetele kohandatud aastaringseks elamiseks.  

KAKSIKELAMU (varem kasutatud ka mõistet paarismaja vms) moodustavad kaks 
ühele krundile või kahe kõrvutiasetseva krundi piirile küljeti kokkuehitatud 
ühepereelamut. Kaksikelamuks loetakse ka muu kahe korteriga elamu, mis on 
kahe pere elamiseks projekteeritud või hiljem sobitatud elamu, kus on kaks korterit 
(nt iseloomustavad sellist maja kaks kööki, kaks garaaži, eraldi peasissepääsud vms 
tunnused kuigi hoone võib paikneda ühel krundil).  

RIDAELAMU moodustavad kolm või enam ühepereelamut, mis on kinnisel hoo- 
nestusviisil üksteise külge ehitatud ja kus igal sektsioonil on oma katus ning kus  
kõikidel korteritel on tagatud sissepääs eluruumidesse õuest maapinnalt, esimese  
korrusega ühelt tasandilt. Ridaelamu korterid on omavahel ühendatud, nt tulemüüri,  
autogaraaži, autovarjualuse või katusega. Ridaelamu korterid ei tohi paikneda üks- 
teise peal.  

KORTERELAMU on kolme või enama korteriga elamu, mille korterid paiknevad 
üksteise peal või küljes (nt korruselamu, galeriimaja vms).  

AIAMAJA, SUVILA on ühe korteriga hooajaliselt kasutatavaks projekteeritud ja 
ehitatud hoone, mida ei kasutata aastaringselt alaliseks elamiseks ning mis ei pea 
vastama täielikult elamule seatud nõuetele.  

ABIHOONE (varem kasutatud ka kõrvalhoone) on elamu, suvila või aiamaja juurde 
kuuluv majapidamise abiruume sisaldav hoone (nt puukuur, saun, garaaž, 
jäätmehoone, vundamendiga kasvuhoone, võrgukuur, paadikuur vms).  

 
 
 
 
 
 
 
S:\Planeeringud\Projektid\708_ja_768_Audru_valla_ÜP_ja_KSH\Seletuskiri\Seletuskiri_2010-01-14.doc 14 



Audru valla üldplaneering  

 

2.2.3 Elamuehituse põhimõtted ja nõuded elamuehitusele 

Kõik uued kavandatavad elamud (sh suvilad vms hooalalise kasutusega elamud) 
peavad Audru vallas asuma üldplaneeringuga reserveeritud elamumaal või katastri 
järgsel maatulundusmaal (Üldplaneeringu kaardil näidatud valge ala või 
rohevõrgustiku ala). Üldplaneeringus reserveeritud haljasmaade (H) ja kehtivates 
detailplaneeringutes näidatud haljasmaa maaüksuste või kruntide muutmine 
elamumaaks ei ole lubatud ning selleks detailplaneeringuid ei algatata.  

Valgel alal ja rohevõrgustiku alal toimub elamute projekteerimine reeglina 
projekteerimistingimuste alusel, kuid lähtuvalt konkreetse koha eripärast võib vald 
ka siis nõuda detailplaneeringu koostamist (nt ehitamisel väärtusliku maastiku alale 
või looduskaitse aluse ala või objekti lähedusse vms juhul).  

Detailplaneeringu kohustusega alal tuleb uute elamute ehitamiseks koostada 
detailplaneering. Olemasolevate ühepereelamute või taluelamute olemasolul on 
lubatud neid ümber ehitada või rekonstrueerida ilma detailplaneeringuta sõltumata 
kinnistu suurusest eeldusel, et hoone ehitusalune pindala ei suurene üle 33% ega 
hoone uued osad ei lähe naaberkinnistule lähemale kui 5 m.  

Detailplaneering tuleb koostada ka juhul, kui kavandatav elamukrunt või -krundid 
on alla 1 ha suurusega.  

Elamuala sisese teekrundi miinimum laius peab olema vähemalt 12 m.  

Vähemalt 10 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.  

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

Hajaasustuses elamu ehitamiseks lähemale kui 50 m teisest elamust tuleb võtta hoone  
projektile (või  detailplaneeringu  vajaduse  korral  koostatavale  
detailplaneeringule) naabri kooskõlastus.  

Krundi pinna kõrguse muutmine, juhul kui sellega kaasneb sadevete režiimi 
muutumine, võib toimuda valla kirjaliku kooskõlastuse alusel.  

Juhul, kui ehitusloa taotlemiseks esitatud projektis on tunnused, mis viitavad muule 
elamu tüübile kui ühepereelamule, lähtutakse planeerimisel ja projekteerimisel 
vastavatüübilisest hoonest, mis on defineeritud üldplaneeringu ptk 2.2.1.1. 
Aiamajade ja suvilate maal olevad suvilaid võib projekteerida vaid ühepereelamuna. 
Paaris aiamajad ja suvilad ei ole Audru vallas lubatud.  

Juhul kui kehtiva või koostatava detailplaneeringuga on ühepereelamu või kaksik- 
elamu krundile ette nähtud enam hooneid kui üks, tohib krundile rajada ühe elamu  
ja detailplaneeringus toodud hoonete arvust ühe võrra vähem abihooneid, v.a kui  
detailplaneeringus on sätestatud teisiti. Selline nõue kehtestatakse, et vältida abi- 
hooneks planeeritud hoonete kasutamisele võtmist elamutena. Detailplaneeringu  
järgselt rajatav elamute arv ei tohi olla suurem kui planeeringus lubatud, sest selli- 
sel juhul võidakse ületada antud piirkonna keskkonnataluvuse piiri.  
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Kaksikelamu või muud enam kui kahe korteriga elamud, ridamaja või nende 
tunnustele vastavat hoonet võib projekteerida ainult selleks detailplaneeringuga ette 
nähtud krundile, kui selle näeb ette varem kehtestatud detailplaneering või 
tiheasustusaladele. Edaspidi tuleb detailplaneeringutes määratleda konkreetsele 
hoone tüübile vastav maa liik. Näiteks tuleb ridaelamute ehitamiseks mõeldud maa 
määratleda detailplaneeringus ridaelamumaana. Ridaelamu või muud enam kui kahe 
korteriga elamu puhul tuleb detailplaneeringus kindlaks määrata ka korterite arv. 
Üldplaneeringus märatud EK alale võib rajada ka ühepereelamuid.  

Detailplaneeringus tuleb määrata nii lubatav maa pealsete, kui ka maa-aluste 
korruste arv. Kui see on määramata ei ole lubatud maa-aluseid korruseid rajada.  

Elamispinna põranda absoluutkõrgus Audru vallas ei tohi olla alla 3,0 m kõrgus 
maapinnast Balti süsteemis. Teistel hoonetel ei tohi elektripaigalised olla alla 3,0 m 
absoluutkõrgusest. Soovitav on absoluutkõrgusega alla 3,0 m paiknevad hoone 
konstruktsioonid rajada veekindlatena.  

Vundamendiga ja klaasist kasvuhooned loetakse elamu juurde kuuluvateks 
abihooneteks. Abihoonete asukoht krundil tuleb detailplaneeringu kohustusega alal 
määrata detailplaneeringuga ja hajaasustuses näidata kinnistu asendiplaanil, mis 
tuleb lisada kirjaliku nõusoleku taotluse või ehitusloa taotluse juurde.  

Lagunenud, kasutusest väljalangenud ja hävinenud hoonete taastamine on käsitletav 
ehitamisena. Seda võib läbi viia hoone esialgse projekti (s.h säilitades hoone algse 
sihtotstarbe) taastamisprojekti või rekonstrueerimisprojekti5 alusel. Juhul kui hoone 
taastamisel suureneb hoone ehitusmaht enam kui 33%, on vallal õigus enne 
rekonstrueerimisprojekti koostamist nõuda detailplaneeringu koostamist.  

Detailplaneeringu järgsete enam kui 2 krundiga elamualade väljaehitamise korral on 
kohustus enne elamutele ehituslubade väljastamist ala omanikul või arendajal rajada 
juurdepääsuteed, puurkaev(ud) veetrassid, kanalisatsioonitrassid või reoveepuhastid 
või imbväljakud, side ja/või elektritrassid või liinid. 

  
2.2.31           Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal 
 

Külades detailplaneeringu koostamise kohustusega alal on lubatud ühele maaüksusele 
ühe ühepereelamu püstitamine või laiendamine projekteerimistingimustega. Seejuures 
peavad olema täidetud peatükkides 2.2.3.1 ja 2.2.3.2 toodud nõuded. 

Projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks on üldplaneeringu vastava ala üldised 
kasutus- ja ehitustingimused. Ehitis peab sobituma mahuliselt ja otstarbelt piirkonna 
väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. 

Ehitatav ehitis, asjakohasel juhul ka ehitamine, peab olema kooskõlas ehitise 
asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringutega. 

Detailplaneeringu kohustusega alal on vaja maa kruntimiseks koos maa sihtotstarbe 
muutmise ja  ehitusõiguse määramisega koostada detailplaneering.  

 
5 Vastavalt ehitusseadustikule  on ehitise rekonstrueerimine on ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning 
kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine  
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 Olemasolevatel detailplaneeringualadel asuvatele maaüksustele, millele ei ole 
kehtestatud detailplaneeringu alusel kavandatud hoonestust ja mis ei ole 
detailplaneeringuga määratud üldmaaks või haljasalaks, võib detailplaneeringut 
koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel ühe elamu ja seda teenindavad 
abihooned, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud 
keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. 

Külades üldplaneeringuga reserveeritud äri-, tootmis- ja üldkasutatavatel maadel võib 
kaaluda projekteerimistingimuste väljaandmist ühel maaüksusel ehitusloakohustuslike 
hoonete püstitamiseks või laiendamiseks, sel juhul peab kavandatav tegevus olema 
kooskõlas üldplaneeringuga ja peatükkides 2.2.4 ja 2.2.5 detailplaneeringu 
koostamiseks esitatud tingimused kehtivad ka projekteerimistingimuste puhul. Ehitise 
teenindamiseks vajalike ehitiste asukoht maaüksusel tuleb külades detailplaneeringu 
kohustusega alal määrata ehitusprojekti asendiplaanil.  

Külades, ehitusloakohustusliku (peatükkides 2.2.3, 2.2.4 ja 2.2.5 märgitud hoonete: 
elamu, elamu abihoone, äri-, tootmis- või avalikku funktsiooni täitva hoone) hoone 
laiendamisel, kui hoone ehitusmaht suureneb enam kui 33% selle esialgu kavandatud 
mahust, väljastatakse projekteerimistingimused või kaalutakse detailplaneeringu 
koostamise vajadust. 

Ehitusprojekti koostamisel lahendatakse kinnistu varustamine tehnilise 
infrastruktuuriga (vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, gaas jne) ja juurdepääs avalikult 
teelt. 

Loobuda uute elamualade (v.a üksikelamute) kavandamisest väärtuslikule 
põllumajandusmaale. 

Detailplaneeringu olemasolu korral, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas 
üle 5 aasta ja detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid 
või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam 
võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, on õigus koostada arhitektuursed 
lisatingimused. Arhitektuursete lisatingimuste koostamine detailplaneeringu 
olemasolul eeldab avalikkuse kaasamist. Arhitektuursed lisatingimused arvestavad 
detailplaneeringu ala või piirkonna väljakujunenud keskkonda, sealhulgas 
hoonestuslaadi. Arhitektuursed lisatingimused on kättesaadavad detailplaneeringu 
materjalide juures.  

Kultuurimälestiste ja 20. saj väärtusliku arhitektuuriobjektide vahetus naabruses 
ehitamisel tuleb arvestada nende eripäraga ja arhitektuurilise lahendusega. 
Kultuurimälestistel ja nende kaitsevööndites tuleb lähtuda muinsuskaitseseaduses 
sätestatud nõuetest ja piirangutest. Vallavalitsus võib nõuda projekteerimistingimuste 
taotluse või ehitusteatise esitajalt eksperthinnangut kavandatava ehitise sobilikkuse 
kohta. 

Ehitustegevusel tuleb pärandkultuuri objektide olemasolu välja selgitada. 
Pärandkultuuri objektide säilimine tuleb maaomanikul tagada, neid ei või kahjustada 
ning vahetusse naabrusse ehitamisel on soovitav arvestada objektide eripäraga. 
Kasutada tuleb sobivaid arhitektuurilisi lahendusi. Vallavalitsus võib nõuda 
projekteerimistingimuste taotluse või ehitusteatise esitajalt eksperthinnangut 
kavandatava ehitise sobilikkuse kohta. 
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Ehitiste kavandamisel riigiteede kaitsevööndis võib kehtivatest piirangutest kõrvale 
kalduda ainult Maanteeameti nõusolekul, kui see ei vähenda tee ohutust ja korrakohast 
kasutamist.  

Arvestada, et olemasolevate riigiteede koridorides (20 m mõlemale poole tee teljest) 
võib olla vajadus perspektiivseks riigiteede rekonstrueerimiseks (ristmike 
ümberehitus, teede laiendamine, kraavide rajamine, lisaradade ehitus, jalgratta- ja 
jalgteede rajamine riigitee kõrvale jne). Nimetatud koridoris näha ette 
ehitusloakohustuseta ehitiste ehitusteatistele või projektidele Maanteeameti seisukoha 
küsimine.  

Ehitusõiguse määramisel projekteerimistingimustega peab olema tagatud kinnistule 
juurdepääs avalikult teelt või on lahendatud juurdepääs erakinnistute omanikega 
kokkuleppel seatava servituudiga.   

Kinnistute maakorralduslikul jagamisel tuleb juurdepääs riigiteele tagada seni 
kinnistut teenindanud juurdepääsu kaudu ühiselt ning uutel moodustuvatel 
katastriüksustel puudub õigus saada eraldi juurdepääs riigiteelt. 

Tuleb vältida müra- ja saastetundliku arenduse kavandamist riigiteega külgnevale 
alale. Juhul, kui riigiteega külgneval alal siiski kavandatakse müra- ja saastetundlik 
arendustegevus, tuleb arendajal tarvitusele võtta ning finantseerida liiklusest tuleneva 
müra jm kahjuliku mõju leevendavad meetmed. Nimetatud kohustus peab olema 
käsitletud eelnimetatud arenduste maakasutuse-, ehitus- ja projekteerimistingimustes. 

 

2.2.3.1  Nõuded elamukrundi või elamu ehituseks taotletava maaüksuse suurusele  

 
Üldplaneeringuga kehtestatakse Audru valla erinevates piirkondades minimaalsed 
lubatud uute elamukruntide või elamu ehitamiseks lubatavate maaüksuste suurused. 
Uueks elamukrundiks üldplaneeringu mõistes on krunt, mis moodustatakse peale 
käesoleva üldplaneeringu kehtestamist.    Elamu ehitusõiguse andmine lubatust 
väiksemale krundile või maaüksusele ei ole võimalik, v.a kui lubatust väiksemad 
krundid on moodustatud varem kehtestatud detailplaneeringute alusel või kui tegu 
on olemasoleva elamu rekonstrueerimisega. Elamule ehitusõiguse taotlemiseks 
tuleb väiksemad krundid või maaüksused kas liita või koostada nende 
hoonestamiseks üldplaneeringu muutmise põhjendusi sisaldav detailplaneering.  

 
Elamukruntide ehk ühepereelamu ehitamiseks lubatud kruntide minimaalsed 
suurused valla erinevates osades on määratud kompaktse hoonestusega alade 
puhul SKEEMIL 1: Elamukruntide miinimumsuurused. Skeemil olev suurus 
ruutmeetrites on minimaalne lubatav ühepereelamu ehitamiseks kavandatud 
uue krundi suurus. Sellest väiksemale maaüksusele ei anta ehitusõigust mitte ühtegi 
liiki elamu rajamiseks (v.a juhul, kui see oli juba enne käesoleva üldplaneeringu 
kehtestamist nii määratud kehtinud detailplaneeringuga). 
 

Mitmepereelamute ehitamiseks vajalike kruntide suurused arvutatakse SKEEMI 1. 
Elamukruntide miinimumsuurused alusel järgmiselt:  

•   Kaksikelamu ja muu kahe korteriga elamu ehitamiseks vajaliku krundi miini- 
 mumpindalaks määratakse: 2 x 0,75 x joonisel toodud minimaalne lubatud uue  
 ühepereelamu krundi suurus m2-tes;  
•   Ridamajade krundi miinimumpindalaks määratakse: sektsioonide 

arv x 0,5 x minimaalne lubatud uue ühepereelamu krundi suurus m2-tes. 
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Elamukruntide miinimumsuurused valla territooriumil on määratud skeemil 1. Lisaks 
skeemil 1 toodule tuleb arvestada, et väljaspool kompaktse hoonestusega ala: 

1) tiheasustusaladel peab jõe kaldaga piirneva krundi lubatud minimaalne suurus 

olema vähemalt 2 500 m
2
; 

2) väljaspool tiheasustusala kuid, detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, peab 
kaldaga või mererannaga piirneva krundi lubatud minimaalne suurus olema vähemalt 

5 000 m
2
. 

Elamukrundi (sõltumata hoone tüübist) minimaalne laius pikemas küljes peab igal 
pool Audru vallas olema vähemalt 30 m v.a kui lubatust kitsamad krundid on 
moodustatud varem kehtestatud detailplaneeringuga.  

Audru vallas ei ole lubatud moodustada kolmnurkseid krunte.  

Peale käesoleva üldplaneeringu kehtestamist ei ole ka elamukruntide reaalosadeks  
jagamine olemasolevate elamute puhul lubatud, kui jagamisel moodustuks väiksem  
krunt, kui on toodud SKEEMIL 1: Elamukruntide miinimumsuurused vastavas valla  
piirkonnas. Olemasoleva elamukrundi jagamine on lubatud juhul kui see toimub  
vastavuses  käesolevast  üldplaneeringust  varem  kehtima  hakanud  detailplanee- 
ringuga.  

Hajaasustuses on minimaalne  elamuehituseks võimalik  maaüksuse suurus 
järgmine:  

•   Valgetel aladel vähemalt 1 ha;  
•   Rohevõrgustiku alal vähemalt 3 ha, kusjuures hoonet ei ole lubatud rajada jõe  
 kaldal olevasse ehituskeeluvööndisse ega kinnistu kogu ulatuses aiaga piirata  
 (vt ptk 2.2.6.2).  

Sealjuures ei ole ka hajaasutuses oleva maaüksuste enam, kui kaheks jagamine (sh  
üks hooviala elamumaana ja ülejäänud maa maatulundusmaana) elamuehituse jaoks  
lubatud6.  

Hajaasustuses olevatele väiksematele maaüksusele ei anta ehitusõigust mitte ühtegi  
liiki elamu rajamiseks. Hajaasustuses on piirang maaüksuse suurusele seatud 
lähtuvalt vajadusest tagada väljapoole arengualasid traditsiooniline hajaasustusviisil 
elamine ja toimiv rohevõrgustik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Maaüksusi võib väiksemaks jagada aga neile ei anta siis võimalust elamute rajamiseks. 
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2.2.3.2 Nõuded elamumaal oleva ehitusala suurusele ja rajatavate hoonete arvule 
 

Detailplaneeringu koostamise kohustuse puhul määratakse lubatavate hoonete arv 
krundil detailplaneeringuga. 

Detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusala suurus ja asukoht vastavalt krundi 
asukohale, looduslikele oludele ja kitsendustele. 

Külades määratakse maaüksusele lubatava ehitusala suurus 
projekteerimistingimustega arvestades punktis 2.2.3.1 kehtestatud elamukruntide 
minimaalsuuruseid, kitsendusi, rohevõrgustiku ala, looduslikke olusid ja kavandatava 
hoone eripära.  

Projekteerimistingimustega on lubatud ehitada üks ühepereelamu ja selle juurde 
kuuluvad ehitusloakohustuslikud abihooned (max 3 tk) üldplaneeringu kehtestamise 
hetkel olemas olnud kinnistu kohta. 

2.2.3.3 Korterelamute asukoha valiku tingimused 

Korterelamuid või ridamajasid on lubatud rajada Pärnu Lihula mnt-ga piirnevatel 
kinnistutel ühes reas vahetult tee ääres, Jõõpre tiheasustusala sees Lavassaare mnt 
piirnevatel kinnistutel ühes reas vahetult tee ääres ja Audru alevikus (v.a varem 
kehtestatud planeeringutes määratud juhud).  

Ridamaja ja kortermaja planeerimisel ja projekteerimisel tuleb arvestada antud hoo- 
netüübi sobivust konkreetse valla piirkonna hoonestuslaadiga. Sobivuse hindamise  
aluseks tuleb koostada hoone eskiisprojekt koos 3D piltide või maketiga enne, kui  
otsustatakse detailplaneeringu algatamine. Eskiisi ja visualiseeringu alusel kujunda- 
takse Audru valla seisukoht ja esitatakse vajadusel arhitektuursed nõuded detailpla- 
neeringus hoonete arhitektuurse ilme täpsustamiseks. Hindamise kriteeriumiks on  
hoone esteetiline ja mahuline sobivus konkreetsesse kohta (aluseks võetakse lisaks  
hetkeolukorrale ka alale kehtestatud planeeringud ja naabrusesse koostatavad või  
seal ehitusloa saanud projektid).  

Uue korruselamu maksimaalne kõrgus Audru vallas võib olla 12 m olemasolevast  
maapinnast ja korruselisus kuni 2-korrust. Uues rajatavas korterelamus võib olla  
maksimaalselt 12 korterit. Ridamajas võib olla maksimaalselt 6 korterit (nn boksi).  

Korteritega majade (sh kortermaja, ridamaja) planeerimisel tuleb planeeringualast 
vähemalt 20% jätta avalikuks haljasalaks (sinna hulka ei kuulu teede maa sees olev 
liiklushaljastus).  

Igal ühepereelamul või korteril (ka paarismaja osa või ridaelamu korter) peab olema 
vähemalt 2 parkimiskohta ühe korteri kohta ja lisaks sellele üks külaliste 
parkimiskoht iga 5 korteri kohta. 

 
Ridamaja ja kortermaja planeerimisel ja projekteerimisel tuleb arvestada antud hoo- 
netüübi sobivust konkreetse valla piirkonna hoonestuslaadiga. Sobivuse hindamise  
aluseks tuleb koostada hoone eskiisprojekt koos 3D piltide või maketiga enne, kui  
otsustatakse detailplaneeringu algatamine. Eskiisi ja visualiseeringu alusel kujunda- 
takse Audru valla projektkomisjoni seisukoht ja esitatakse vajadusel arhitektuursed  
nõuded hoone projekti täpsustamiseks. Vajadusel annab eskiisile eksperthinnangu 
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arhitektuurikomisjon. Hindamise kriteeriumiks on hoone esteetiline ja mahuline so- 
bivus konkreetsesse kohta (aluseks võetakse lisaks hetkeolukorrale ka alale kehtes- 
tatud planeeringud ja naabrusesse koostatavad või seal ehitusloa saanud projektid).  

Kaksikelamu või muud enam kui kahe korteriga elamud, ridamaja või nende tun- 
nustele vastavat hoonet võib projekteerida ainult selleks detailplaneeringuga ette  
nähtud krundile. Edaspidi tuleb detailplaneeringutes määratleda konkreetsele hoone  
tüübile vastav maa liik. Näiteks tuleb ridaelamute ehitamiseks mõeldud maa mää- 
ratleda ridaelamumaana.  

 

2.2.4  Äri- ja/või üldkasutatavate hoonete ehitamise ning kasutamise põhimõtted  

Uute ärihoonete (v.a alla 300 m² suurused ärihooned väljapool detailplaneeringu 
kohustusega ala) kavandamine toimub ainult detailplaneeringu alusel. Uute 
üldkasutatavate hoonete rajamiseks tuleb detailplaneering koostada üldplaneeringus 
määratud detailplaneeringu kohustusega alal; muudel juhtudel võib vallavalitsus 
üldkasutatava hoone rajamiseks nõuda detailplaneeringu algatamist.  

Äri- ja/või üldkasutatavate hoonete rekonstrueerimine on lubatud ilma detailplanee- 
ringuta, kui selle käigus ei suurene hoone ehitusalune pindala enam kui 33% selle  
olemasolevast pindalast ning hoone juurde ei vajata enam kui 20 parkimiskohta.  

Ärimaade planeerimisel tuleb järgida järgmisi põhimõtteid:  

•   Detailplaneeringus tuleb määrata ärimaa krundi minimaalne haljastuse protsent  
 ja anda haljasalade asukohad ning vajalik parkimiskohtade arv ning paigutus;  
•   Ärihoone tuleb maanteede äärde paigutada nii, et seda teenindavad laoplatsid ja  
 parklad jääks maantee poolsesse külge või kavandatava ärihoonestuse vahele.  
 Sellisel juhul toimiks ärihoone müraseinana nii tee kui krundisisese liiklusmüra  
 suhtes;  
•   Enam kui 30 külastajaga puhkeotstarbeliste ärihoonete juurde tuleb tagada bussi  
 parkimise võimalus;  
•   Avalikult kasutatava (nt teenindushooned, kauplused vms) või puhkeotstarbelise  
 ärihoonete kavandamisel alla 3,0 m absoluutkõrgusega alale tuleb arvestada  
 hoone üleujutuse tekkimise riskiga. Elektripaigaldised on soovitatav paigutada  
 mitte alla 3,0 m abs. Soovitav on absoluutkõrgusega alla 3,0 m paiknevad hoone  
 konstruktsioonid rajada veekindlatena;  
•   Ärihoonete parkimine tuleb lahendada krundi siseselt.  

Ärimaale rajatud hoonetesse ei ole lubatud seada korteriomandit, kui detailplanee- 
ring seda ette ei näe. Samuti ei ole ärimaale lubatud rajada iseseisvat elamufunkt- 
siooniga hoonet (sh ühiselamu tüüpi hooned või pikaajalist, st üle aastast majutus- 
teenust pakkuvad majutusasutused), kui detailplaneering seda ette ei näe. Vastavat  
tüüpi hoone puhul tuleb parkimise jms korraldamisel lähtuda elamutele esitatud  
nõuetest. 
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2.2.5  Tootmishoonete ja -territooriumite ehitamise ning kasutamise põhimõtted  

Tootmismaale uute tootmishoonete rajamiseks on reeglina detailplaneeringu kohus- 
tus. Olemasolevate tootmisrajatiste ja -hoonete rekonstrueerimine või tootmismaale  
olemasolevate hoonete ja rajatiste juurde abihoonete rajamine on lubatud ilma  
detailplaneeringuta, kui selle käigus ei suurene olemasolevate tootmishoonete või  
-rajatiste ehitusalune pindala enam kui 33% nende olemasolevast pindalast ning 
tootmisala juurde ei vajata enam kui 20 parkimiskohta.  

Olemasolevate tehnorajatistele rekonstrueerimine ja laiendamine on lubatud ilma 
detailplaneeringuta ja toimub projekteerimistingimuste alusel.  

Tootmishoonete ja tootmismaade planeerimisel, kavandamisel ja kasutamisel tuleb 
järgida järgmisi põhimõtteid:  

•  Detailplaneeringu algatamiseks tuleb koostada eskiis, kust peab selguma hoone- 
te ja tootmiseks kasutatavate rajatiste paigutus ja tootmistegevuse spetsiifika.  
Kui neist lähtuvalt ilmneb olulise keskkonnamõju avaldumise võimalikkus on  
vallavalitsusel õigus algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine detailpla- 
neeringule;  

•  Detailplaneeringuga tuleb määrata maaüksuse minimaalne haljastuse protsent;  
•  Reserveeritud tootmismaa edasisel detailplaneerimisel tuleb maaüksust liigenda- 

da haljasaladega, mis toimiksid puhvervöönditena. Kui tootmisala külgneb 
elamualaga, tuleb tootmisala territooriumile, elamuala poolsesse osasse, 
kavandada vähemalt 50 m haljastatud puhvertsoonid;  

•  Tootmishoone tuleb maantee äärde või sadamasse paigutada nii, et seda teenin- 
davad laoplatsid ja parklad jääks maantee või sadama poolsesse külge või 
kavandatava tootmishoonestuse vahele. Sellisel juhul toimiks tootmishoone 
müraseinana nii tee kui krundisisese müra suhtes;  

•  Detailplaneeringu  koosseisus  peavad  lähtuvalt  kavandatava  tootmistegevuse  
spetsiifikast olema kajastatud konkreetsed ja põhjalikud keskkonnatingimused, 
mis looksid aluse kontrollida hilisemat projekteerimist ja ehitamist;  

•  Audru vallas ei ole tootmismaadel lubatud tegevused, mis on loetletud keskkon- 
namõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §6 lg 1.  
Lisaks sellele ei ole Audru valla reserveeritud tootmismaadele (ja üldplanee- 
ringu muutmisel ka võimalikele muudele tootmisaladele) lubatud rajada keemia- 
tööstust (v.a olmekeemiat tooteid ladustavad laod või olmekeemia tootjad eeldu- 
sel, et hoitavate ainete kogusega ei kaasne suurõnnetuse riski tõenäosust) ja  
keemiaterminale vms ettevõtteid millega kaasneb olulises mahus õhusaaste, 
vibratsioon, lõhn, kõrge keskkonnarisk või muu keskkonnaprobleem;  

•  Audru valda tohib püstitada ainult uusi vähemalt 2 MW või suurema võimsu- 
sega uusi tuulegeneraatoreid. Sellise piirangu seadmise eesmärk on tagada parima 
võimaliku tehnoloogia kasutamine. Tuulepargi rajamise võimalikkus otsustakse 
eraldi valla osa üldplaneeringu või teemaplaneeringu alusel;  

•  Tootmishoonete kavandamisel alla 3,0 m absoluutkõrgusega alale tuleb arvesta- 

da hoone üleujutuse tekkimise riskiga. Elektripaigaldised on soovitatav paiguta- 
da mitte alla 3,0 m abs. Soovitav on absoluutkõrgusega alla 3,0 m paiknevad 
hoone konstruktsioonid rajada veekindlatena;  

• Tootmishoonete teenindamiseks ja tootmishoonete töötajate ja külastajate jaoks  
vajalik parkimine tuleb lahendada krundi siseselt. 
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2.2.6 Muu maakasutuse ja ehitustegevuse reguleerimine 
 

2.2.6.1 Maavarade kasutamine 

Audru vallas paikneb 6 maardlat: 3 turba-, 2 kruusa- ja 1 liivamaardla (vt 
Üldplaneeringu kaart ja LISA 4).  

LISAS 4 Audru vallas asuvate maardlate nimekiri, on ära toodud maardlate 
mäetehnilised ja geoökoloogilised tingimused ning põhimaavara ja kaasmaavara 
kasutamise võimalused.  

Valla eesmärk on tagada olemasolevate maavarade säästlik kasutamine. Vaja on 
rakendada rekultiveerimistasu nõue. Vallapoolne kruusa-liiva vajadus lähtub teede 
korrashoiu, ehitamise ja ehituskruntide ettevalmistamise vajadusest. Audru vallal on 
otstarbekas koos Pärnu maakonna ja Pärnu linnaga välja töötada Audru valla 
maavarade kasutamise ja edaspidise kasutuselevõtu kontseptsioon.  

 

2.2.6.2 Piiretele esitatavad nõuded 

Kallasraja ulatuses on keelatud rajada piirdeid. Mere ääres ei tohi piire veepiirile  
paikneda lähemal kui 50 m tavapärasest veepiirist (kui alal esineb luiteid või vesist  
läbimatut kõrkjastiku, peab piire olema merest nii kaugel, et mere äär on jalgsi läbi- 
tav ja ranna luited jäävad piiratud alast välja). Erandina on rannal lubatud piirata  
sadamate territooriumi, kuid sellisel juhul tuleb tagada kallasrajal liikujate suuna- 
mine ümber sadama kinnise ala. Jõe kaldal on soovitatav piire paigaldada veepiirist  
20 m-30 m kaugusele.  

Piirdeaiad võib rajada mööda krundipiire, kuid ei tohi mitte mingil juhul rajada 
väljapoole neid. Piirdeaiad võib rajada kas mööda katastriüksuse piire (v.a rannal ja 
kaldal) või suure maaüksuse korral vahetult hoonestatava hooviala ümber. Ranna ja 
kalda ulatuses asuvatel kruntidel on soovitatav piirded võimaluse korral paigutada 
vahetult ümber elamu või ärihoone hooviala.  

Kõik piirdeaiad peavad asuma teedekatte servast minimaalselt 2 m kaugusel.  

Aedade rajamisel krundi piirile peab arvestama ümbritsevat looduslikku olustiku 
(metsa ala või avatud põlluala) ja suhteliselt suuri krundi pindalasid. Eramajade 
piirdeaedade rajamisel tuleb kinni pidada väljakujunenud traditsioonidest.  

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

Võrkaiad või osaliselt läbipaistvad puitaiad ei tohi ühepere-, kaksik- või rida- 
elamu puhul olla kõrgemad, kui 1,6 m. Käesoleva üldplaneeringuga on keela- 
tud planeeritaval alal üle 1,2 m kõrguste kivi- ja puitaedade rajamine ning  
läbipaistmatute plankpiirete rajamine (va ringraja või tööstushoonete ümber ole- 
vad aiad, kui need on vajalikud müratõkke ja turvalisuse eesmärgil). Soovituslikult  
peaks puitmajadel olema puitmaterjalist piirdeaiad. Kivimajadele võib rajada nii  
puitmaterjalist, metallist kui ka kivist piirdeid või neid omavahel kombineerida. 
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Korterelamule (va kaksik- või ridaelamule) piirde rajamisel peab koostatav detail- 
planeering tooma välja piirde rajamise motivatsiooni ja piirde lahendus tuleb anda  
korterelamu projekti koosseisus. Korterelamu piirde kõrgus ei tohi olla üle 1,0 m.  

Kõik vundeeritud ja massiivkonstruktsiooniga ning üle 1,5 m kõrgused piirded on 
lubatud rajada ainult vallavalitsusega kooskõlastatud ehitusprojekti alusel. 
Läbipaistmatuid plankpiirdeid võib rajada vaid ümber tööstus- või liiklusalade, kui 
see on vajalik müratõkke rajamiseks või ohutuse tagamiseks.  

 

2.2.6.3 Piirangud ehitustegevusele ja maakasutusele 

Elamute, avalikult kasutatavavate ärihoonete ja ühiskondlike hoonete rajamisel 
tuleb arvestada vallas olevate tööstusaladega, kalmistutega, maanteedega jms.  

Tootmisega seotud hoonete, transpordikoridoride, kõrgete tehniliste ehitiste, tuule- 
generaatorite jms ümber on reeglina vajalik tagada kaitsekuja, sest tootmise või  
objekti iseloomust sõltuvalt võib keskkonnaprobleemiks olla nii müra, õhusaaste,  
lõhn, elektromagnetkiirgus vms aga ka nt varjude langemine (raadioside mastid,  
tuulegeneraatorid) vms faktor, mis põhjustab inimestele ebamugavustunnet. Üldpla- 
neering annab soovituslikud või kohustuslikud puhvertsoonid Tabelis 3. Tabelis  
toodud vahemaid tuleb rakendada ka uue objekti rajamisel olemasolevate elamute  
kõrvale. Tabeli teises veerus toodud kaugust arvestatakse siis kaugusena olemasole- 
vast elamust kavandatava objektini.  

Tabel 3.  Soovituslikud või kohustuslikud kaitsekujad elamute ja suvilate raja- 
misel   

 
Objekt 

Min elamu, majutushoone 
või ühiskondliku hoone 

kaugus objektist* 

 
Märkused 

 Tootmishooned 10-100 m Kohustuslik vähemalt 10 m. Suu- 
rem kaugus on soovituslik ja sõltub 
tootmise eripärast ning täp- 
sustatakse detailplaneeringuga 

Pärnu puhastusseadmete 
kompostimisväljakust või 

settebasseinidest 

200 m Kohustuslik, lähtuvalt varem 
kehtinud üldplaneeringust 

Kalmistud, kus toimub 
matmine 

100 m Kohustuslik kaugus kalmistu 
krundi piirist, võimalik vähenda- 
da kokkuleppel Pärnumaa Tervi- 
sekaitsetalitusega kuni 50 m 

Maalihke ohuga alad 70-80 m Uue hoone soovitatav kaugus jõe 
kaldast. Minimaalne kohustuslik 
kaugus jõest on seaduse järgne 
ehituskeeluvöönd; maalihke ohu- 
ga aladel ei vähendata ehituskee- 
luvööndit 

Raadioside mastid jms 
kõrged mastid, postid jne 

100 m Soovituslik, lähemale ehitami- 
seks peab olema elamu omaniku 
või elamut ehitada sooviva isiku 
kirjalik nõusolek 
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Üle 110 kV kõrgepinge- 
liinide mastid 

50 m Kohustuslik kaugus elamute ja 
laste- ning majutusasutuste puhul, 
muul juhul soovituslik 

Riigimaanteed 50 m Kohustuslik uute elamute ja las- 
te- ning majutusasutuste rajami- 
sel; olemasolevad elamud võivad 
asuda lähemal ja neid on lubatud 
rekonstrueerida. 

Valla maanteed ja erateed 10 m Kohustuslik uute elamute ja las- 
te- ning majutusasutuste rajami- 
sel; olemasolevad elamud võivad 
asuda lähemal ja neid on lubatud 
rekonstrueerida 

Elamu- ja 
suvilakvartalite 

siseteed (hooviala teed)** 

5 m Kohustuslik uute hoonete raja- 
misel 

 
    

*Märkus: Kui puudub kinnistu või krunt, siis võetakse kaugus krundipiiri ettepaneku järgi  

Tootmishoonete ja kalmistute puhvertsooni sees tuleb säilitada haljastus või selle 
puudumisel puhvertsooni istutada võimalikult palju uut kõrghaljastus juhtudel kus 
see on võimalik.  

Eetilistel kaalutlustel (müra vältimine kalmistutel jms) kui ka põhjavee ülemiste  
kihtide reostusohu tõttu on vajalik piirata elamuehitust vahetult kalmistutega külg- 
nevatel aladel. Vastavalt kalmistuseadusele tuleb täita kalmistule ja selle 
haldamisele esitatavaid nõudeid.  

Raadiomastide, tuulegeneraatorite, kõrgepinge elektriliini postide jms puhul on kuja 
kehtestamise aluseks elanike ohutus, meeldiva elukeskkonna tagamine ning vajadus 
vältida varjude langemist elamute aedadesse.  

 

2.3 Teed ja tehniline infrastruktuur 

Uute peamiste teede ja tehnorajatistele jaoks reserveeritud maad kajastuvad  
Üldplaneeringu kaardil. Täpsemad teede asukohad, liikluslahendus ja tehnilise  
infrastruktuuri täpsemad asukohad tuleb ette näha detailplaneeringute koos- 
tamisel.  

Detailplaneeringu järgse enam kui 2 krundiga7 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 rajada enne 
hoonetele ehituslubade andmist ka selleks vajalikud trassid. 

 

 

 

 

 
7 Seda tuleb tõlgendada kui detailplaneeringut, millega on moodustatud vähemalt kaks krunti, st nõue 
ei kehti kui detailplaneering on koostatud vaid ühe elamukrundi joaks. 
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2.3.1 Teed ja parkimise põhimõtted 

Hea ühendus Pärnu linnaga on eelduseks igapäevasele pendelmigratsioonile. Vaid  
toimiva teedevõrgu (sh üldplaneeringus ette nähtud uute kogujateede rajamine) ja  
hea transpordiühenduse olemasolu tagavad vallaelanikele mõistliku ajakuluga või- 
maluse käia tööl Pärnus ja vastupidi. Optimaalne sõiduajakulu on eelduseks valla  
elanikkonna edasisele kasvamisele ja ettevõtluskeskkonna arenemisele.  

Põhilised olemasolevad teed ja kavandatud uued teed on näidatud Üldplaneeringu  
kaardil.  

Pärnu-Lihula tugimaantee Pärnu ja Audru vahelisel lõigul tuleb tagada kogujateede  
rajamine. Selle maantee lõigu äärde rajatavatelt elamualadelt ei saa reeglina ette nä- 
ha uusi peale või majasõite. Samuti tuleb sellel teelõigul pikemas perspektiivis ette  
näha olemasolevate väiksemate peale ja mahasõitude sulgemine ning ümber suuna- 
mine kogujateedele. Pikemas perspektiivis on otstarbekas võimaluse korral ette nä- 
ha Valgeranna ristmiku ja Pappsaare ristmiku rajamine eritasapinnaliste või muul  
viisil sujuvat liiklust tagavate ristmikena (vt asukohad Üldplaneeringu kaardil).  

Kõik maanteede kaitsetsooni jäävad detailplaneeringud, millega taotletakse teedele  
uute peale või mahasõitude rajamist tuleb kooskõlastada tee omaniku esindajaga.  

Kõigil kruntidel (v.a ühiskondlike hoonete ja puhkealade puhul, kui see on 
lahendatud teisti detailplaneeringus) tuleb parkimine lahendada krundi siseselt. 
Parkimiskohtade paigutus tuleb kindlaks määrata detailplaneeringus. 
Korterelamute parkimiskohtade määramisel tuleb lähtuda ptk 2.2.3.3 sätestatud 
reeglitest.  

Rajatavad jalgratta- ja kõnniteed, peavad arvestama puuetega inimeste 
liikumisvajadusi. Perspektiivsed uued kergliiklusteed kajastuvad Üldplaneeringu 
kaardil.  

 

2.3.2 Telefoni- ja andmeside 

Kogu valla territooriumil on tagatud mobiilside. Audru vallas on võimalik kasutada 
kõigi kohalike mobiilsideoperaatorite teenuseid.  

Tänapäeva ühiskonnas, kus info on muutunud kaubaks, on võimalik kodus tööta- 
mine telefoni, interneti, faksi ja arvuti vahendusel, kuid see eeldab kvaliteetse side- 
ühenduse olemasolu. Audru valla üheks prioriteediks on interneti püsiühenduse või- 
maluste parandamine, mis oluliseks eelduseks kvaliteetsete elamu- ja ettevõtlus- 
alade arendamisel.  

Sidevõrguga liitumiseks tuleb taotleda tehnilised tingimused vastavaid teenuseid 
pakkuvalt firmalt, kas detailplaneeringu või projekteerimise käigus.  

 
Raadioside mastid võivad reeglina paikneda elamutest minimaalselt 200 m kaugusel 
ja uusi elamuid ei lubata neile rajada lähemale kui 100 m (vt ptk 2.2.6.3). 
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2.3.3 Elektrivõrk 

Audru valda varustab elektrienergiaga Eesti Energia AS. Audru valla elektrivõrk  
jaguneb kandevõrguks (Audru valla territooriumil 110 kV) ja jaotusvõrguks (35,  
15, 10 kV). Piirkonna toitealajaam (110/35 kV) paikneb Audrus. Seoses Jõõpre tee  
algul paikneva tööstuspiirkonna üha suureneva elektri tarbimisega on päevakorral  
võimalik toitealajaama (110/35 kV) rajamine/üleviimine sellesse piirkonda.  

Elektrivõrguga liitumiseks tuleb taotleda tehnilised tingimused vastavaid teenuseid 
pakkuvalt firmalt. Tehnilised tingimused tuleb taotleda, kas detailplaneeringu 
koostamise või projekteerimise käigus.  

Voolupinge kõikumised raskendavad hetkel mitmetes piirkondades inimeste elu ja 
ettevõtlusega tegelemist. Nende kõrvaldamiseks tuleb vallal teha koostööd Eesti 
Energia Pärnu osakonnaga.  

Audru Vallavolikogu algatas 07.02.2008. a otsusega nr 12 Põldeotsa tuulepargi 
detailplaneeringu 20   tuulegeneraatori   rajamiseks,   prognoositud   võimsusega 
1…3 MW. Vajalik võib olla koostada ka detailplaneering tuulegeneraatorite 
paigaldamiseks Liu piirkonda, aga seda koostöös Tõstamaa vallaga, sest 
maakonnaplaneeringus antud perspektiivne tuulepargi ala selles piirkonnas jääb 
suures osas Tõstamaa valda. Seoses tuuleparkide rajamisega tuleks Audru-Pootsi-
Tõstamaa- 
Virtsu 35 kV liin ümber ehitada 110 kV liiniks.  

Planeeringu alal olevad peamised alajaamad ja kõrgepingeliinid kajastuvad 
kaartidel Põhilised tehnovõrgud ja teed. Perspektiivsed trassid tuleks rajada 
perspektiivsete teede äärde või nendega paralleelselt. Täpsem trasside paiknemine 
määratakse detailplaneeringute ja projektide koostamise käigus.  

 

2.3.4 Soojavarustuse põhimõtted 

Audru alevikus on kõik tarbijad lokaalküttel, kuid seoses suhteliselt kompaktse 
hoonestuse ja planeeritava koostootmisjaamaga oleks otstarbekas need soojustarbijad 
grupeerida, mis asuvad planeeritava koostootmisjaama läheduses. Nendeks 
tarbijateks võiks olla Audru vallavalitsus, Tervisekeskus, spordihoone, 
valitsejamaja ning uuteks tarbijateks kasvuhooned ja ujula.  

Soojavarustus Audru vallas lahendatakse individuaalkütte baasil. Individuaalküt- 
teks võib kasutada, kas soojusvahetuspumpasid, passiivset ja aktiivset päikesekütet,  
ökoloogilisi taastuvat tooret kasutavaid kütteviise, puitkütet, elektrikütet, gaasikütet  
või õlikütet. Lähtudes õhukvaliteedi tagamisest on Audru vallas tiheasustuses kee- 
latud kivisöe kasutamine kütteks (v.a juhul, kui selline lahendus oli välja ehitatud  
enne käesoleva planeeringu kehtestamist). Elamute ehitamisel on soovitatav vältida  
õlikütet ja vältida ainult elektrikütte baasil lahendusi. Nende asemel on otstarbekas  
eelistada individuaalelamute rajamisel ja rekonstrueerimisel soojusvahetuspumpade 
(maakütte pumbad, õhksoojuspumbad jms) kasutamist, et vähendada lisanduvat 
keskkonna saastekoormust.  

Iga rajatava hoone soojavarustus süsteemide väljaehitamine tuleb määrata elamu 
projektis. Detailplaneeringu koostamisel tuleb planeeringus määrata kindlaks antud 
piirkonna jaoks sobilikud või otstarbekad soojavarustuse süsteemid. 
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2.3.5 Gaasivarustuse põhimõtted 

Audru vallas on gaasivõrk rajatud Pärnu linnast mööda Eluteed Valgeranna teeni.  
Hetkel käivad eelläbirääkimised Eesti Gaasiga gaasi toomiseks Audru suunas. Idee- 
na on arutatud ka koostootmisjaama rajamist, mille soojusenergia tarbijateks olek- 
sid rajatavad kasvuhooned ja ujula ning spordihoone. Kuna ei ole teada täpsed teh- 
nilised tingimused ega ka võimalik gaasitrasside rajamise tasuvus siis üldplaneerin- 
gus konkreetseid trasse ei reserveeritud. Vajadusel tuleb trassid lahendada projekti  
alusel.  

 

2.3.6 Veevärk ja reoveekäitlus 

Valla ülesandeks on vallaelanike varustamine puhta veega. Lahendamist vajavad 
küsimused on väljaehitatud veevõrkude rekonstrueerimine, uute veevõrkude ja 
puurkaevude rajamine, joogivee kvaliteedi parandamine jne.  

Valla ühisveevärgiga hõlmatud piirkondi varustatakse 12 puurkaevust, neist 2 puur- 
kaevu asuvad Audru alevikus (kavas ühendada võrgust lahti, sest Audrus on olemas  
Reiu veehaardest tulev vesi). Puurkaevud võtavad enamjaolt vee siluri veehorison- 
dist. Erandiks on Vikero puurkaev, mis võtab vett ordoviitsiumi-kambriumi veeho- 
risondist. Kaevude sügavus varieerub vahemikus 50-182 m, Vikero puurkaevu sü- 
gavus on 420 m. Kuna rannaäärsete alade siluri veekihist võetav vesi on tihtipeale  
suure fluorisisaldusega, on Audru aleviku veega varustamiseks projekteeritud vee- 
varustuse ühendustorustik Pärnu linnaga. Veevõrgu ringistamise tulemusena saab  
tagada suurema kindlusega ühtlast rõhku veevõrgu ulatuses ja garanteerida, et ka  
kõige kaugematesse veevõrgu punktidesse jõuaks piisava survega kvaliteetne joogi- 
vesi. Veetorustiku renoveerimise üheks oluliseks põhjuseks on veekadude vähenda- 
mine. Veevõrgu laiendamisega tagatakse elanikkonnale suurem ühisveevärgiga lii- 
tumise võimalus.  

Vee päritolu järgi liigitades on perspektiivis Audru vallas ühisveevarustuse 
joogiveeallikaid kaks:  

•   Audru valla territooriumil paiknevate tarbepuurkaevude poolt ammutatav Siluri  
 veekompleksi põhjavesi;  
•   Reiu ja Vaskrääma põhjaveehaaretest ammutatud, Reiu Veetöötlusjaamas pu- 
 hastatud ning Pärnu-Audru veejuhtme kaudu Audrusse pumbatav vesi.  

Mõningate puurkaevude kõrvale on ehitatud ka tuletõrje reservuaarid, mida praegusel 
ajal ei kasutata. Tuletõrje veevarustus on külades lahendamata, vanad mahutid on 
amortiseerunud ja neid ei kasutata. Tuletõrjeveega varustatus on kavas tulevikus 
tagada mahutitega/tiikidega.  

Käesoleva üldplaneeringuga on määratud tuletõrje veevõtukohad, mis on tähistatud 
Üldplaneeringu kaardil ja kaartidel Põhilised tehnovõrgud ja teed.  

Hetkel on Audru vallas rajatud ja ehituse all mitmeid uuselamurajoone, millede 
rajamise käigus on tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud väljaehitatud.  

Ühiskanalisatsiooniga on valla tiheasustusaladel liitunud 2008. aasta seisuga kesk- 
miselt 51% elanikest. Audru alevikus on ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud  
ligikaudu 31% elanikkonnast. Valla eesmärk on ühiskanalisatsiooni teenusega liitu- 
jate osakaalu tõsta. 
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Kanalisatsioonivõrgu rajamine/laiendamine on ette nähtud kõigis Audru valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas hõlmatud külades. 
Kanalisatsioonivõrgu renoveerimise ja laiendamise tulemusena väheneb 
infiltratsioonivee kogus kanalisatsioonivõrgus ning loodusesse juhitavate reoainete 
kogus. Sellega kaasneb piirkonna keskkonnaseisundi paranemine.  

Audru aleviku reoveed tuleb tulevikus juhtida Pärnu linna puhastusseadmetesse. 
Ülejäänud tiheasustuspiirkondades kohapealsed biopuhastid vajavad 
rekonstrueerimist. Samuti vajab lahendamist kanaliseerimata alade (esmajärjekorras 
Lindi, Valgerand) heitvete koondamine puhastusseadmetesse.  

Talupidajatele ja üksikmajapidajatele (hajaasustuses) tuleb soovitada 
väikepuhastusseadmete kasutamist.  

 

2.3.7 Sademete ja pinnavee ärajuhtimine 

Liigvesi on probleemiks praktiliselt kõikjal vallas, vihmaveed tuleb ära juhtida 
reeglina kraavide baasil.  

Vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele  loetakse sademete, drenaaživee 
ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
osaks. Seetõttu peab kohalik omavalitsus reguleerima ka sademeveekanalisatsiooni 
alast tegevust oma territooriumil, sõlmides vajadusel sellekohase halduslepingu 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdajaga.  

Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  skeemide  koostamise  käigus  on  kaardistatud  
Audru valla maaparandusobjektid ning on kajastatud ka ühisveevarustuse ja -kana- 
lisatsiooni perspektiivskeemidel. Koostatud perspektiivskeemid on aluseks detail- 
planeeringutele ja ehitusprojektidele tehniliste tingimuste väljastamiseks. Kui mõ- 
nes kehtivas detailplaneeringus on teadmatusest maaparandussüsteemid tähelepanu- 
ta jäetud tuleb nõuda nendega arvestamist edasisel projekteerimisel. Seda, et vältida  
süsteemide lõhkumist ehitustööde käigus ja liigniiskuse teket nii planeeringualal  
kui kaugemal. Vajadusel saab lisainfot Põllumajandusametilt. Juhul kui ole- 
masolevaid süsteeme on vaja muuta, tuleb nende asemele projekteerida uued nii, et  
uus lahendus haakuks olemasolevaga.  

 

2.4 Jäätmekäitluse üldnõuded 
 

Jäätmemajanduse tuleviku määravad riiklik jäätmekava ning selle alusel on 
koostatud Audru, Tõstamaa, Koonga ja Varbla, valdade ühine jäätmekava, mis on 
vastu võetud Audru vallavolikogu poolt 16.03.2017 mää- rusega nr 5. Jäätmekava 
on koostatud aastateks 2017-2021.  
Audru Vallavolikogu 02.06.2011. a määrusega nr 18  on kehtestatud Audru valla 
jäätmehoolduseeskiri.  

Audru vallas ei ole ühtegi ametlikku prügi mahapanekupaika. Jäätmed viiakse  
Pärnu prügilasse, mis asub Paikuse valla territooriumil. Vallas tekkivad ohtlikud  
jäätmed on võimalik viia Audru alevikus asuvasse jäätmepunkti. Kõigil maavalda- 
jatel tuleb tagada nende territooriumil tekkivate jäätmete kogumine prügikastidesse  
või konteineritesse ning sõlmida nende äraveo leping kehtivale korrale.  
Läga komposteerimise kohtade asukohad vajavad enne nende käiku võtmist 
kooskõlastamist Keskkonnaametiga ja Terviseametiga. 
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2.5 Keskkonna eripäraga arvestamine 

Audru valla looduskeskkond on vahelduv. Valla territooriumil on nii metsi, põllu- 
maastikke, soomaastike ja puisniite, kui ka mereranda. Vallal on 23 km pikkune  
merepiir, millest 3 km on valge liivaga kaetud rannariba, suvitus- ja supluskoht  
Valgerand, oma laugja, liivaranna ning imekena männimetsaga. Valda läbib Audru  
jõgi.  

Elamute ja nende abihoonete ehitamine ning maapinna täitmine on keelatud hoo- 
nestamata üleujutatavatel ranna-aladel (allapoole mere kõrgvee piiri, milleks loetak- 
se topo-geodeetilisel plaanil olevat 1,5 m samakõrgusjoont). Erandeid võib Valla- 
valitsus selle reegli osas teha detailplaneeringu alusel ja seadusega ettenähtud kor- 
ras.  

Korduva üleujutusega ala piiriks loetakse Audru vallas 1,0 m samakõrgusjoon me- 
rerannal, sellega tuleb arvestada edaspidiste detailplaneeringute koostamisel ja pro- 
jekteerimistingimuste  väljastamisel (joone  täpne  asukoht  määratakse  igakord  
M 1:1000 või M 1:500 topo-geodeetilise alusplaani alusel). Üldplaneeringu kaardil  
olev ehituskeeluvöönd on seetõttu illustratiivne ja nii selle, kui ka veekaitsevööndi  
ja piiranguvööndi asukoht tuleb igakord tuvastada vastavalt tegelikele looduslikele  
oludele.  

Üldplaneeringu kaardil rannale või kaldale määratud juhtfunktsioonid ei tähenda  
seal automaatselt ehitusõiguse olemasolu vaid näitavad ennekõike maaüksuse ole- 
masolevat maakasutuse juhtfunktsiooni (nt vastavalt tänastele katastri sihtotstarve- 
tele või kehtivatele detailplaneerinutele) või lubatud juhtfunktsioone (vt ptk 3.1) ja  
nende alusel määratakse sihtotstarve ja ehitusõigus detailplaneeringu kohustusega  
alal detailplaneeringu alusel arvestades seaduses sätestatud ehituskeeluvööndi ula- 
tust.  

Üldplaneeringu kaardil toodud kohtades (sh kohtades kuhu on kavandatud 
perspektiivne tee) tuleb tagada avalik juurdepääs kallasrajale.  

 

2.51           Kliimamuutustega kohanemine  
 

21. sajandil on oodata järgmisi kliimamuutusi:  
 temperatuuritõus, mis on Eestis 20. sajandi teises pooles olnud kiirem kui maailmas 
keskmiselt, sellest tulenevad jää- ja lumikatte vähenemine; kuuma- ja põuaperioodid; 
muutused taimekasvus; võõrliikide, sh uute taimekahjurite ja haigustekitajate levik, 
külmumata ja liigniiske metsamaa, mis piirab raievõimalusi, sesoonsete 
energiatarbimistippude muutused; elanike terviseprobleemide sagenemine jms;  
 sademete hulga suurenemine eriti talveperioodil ja sellest tulenevad üleujutused, 
kuivenduskraavide ja -süsteemide ning paisude hoolduse mahu suurenemine, jõgede 
kaldaerosiooni ja sellest tuleneva kaldakindlustamise mahu suurenemine, surve 
elamute/rajatiste ümberpaigutamiseks, kaevandusvete pumpamismahu suurenemine 
jms;  
 merepinna tõus ja sellest tulenev kaldaerosioon, oht kaldarajatistele, surve ehitiste 
ümberpaigutamiseks jms;  
 tormide sagenemine ning sellest tulenevad nõuded taristu ja ehitiste vastupidavusele 
ja tormitagajärgede likvideerimise võimele. 
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 Audru vallas kliimamuutuste olulisemad mõjud on tormide sagenemine, üleujutused, 
erosiooni risk ja kuumalained. Rannikuala võivad aina sagedamini ohustada tormide 
põhjustatud veetõusud ja üleujutused, mille ulatus on tulevikus tõenäoliselt seni 
kogetust suurem. 
 
Planeeringute kavandamisel ja koostamisel ning projekteerimistingimuste 
väljaandmisel tuleb arvestada Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud arengukavaga 
Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030, Pärnu maakonna 
planeeringuga, Eesti Geoloogiakeskuse 2007 projektis Kliimamuutuste mõju 
prognoos sajandi lõpuks Audru piirkonnale märgitud üleujutatavate aladega, Maa-
ameti geoportaali üleujutuste rakenduse prognoosiga jne.  
 
Üleujutusohuga aladele on soovitatav uusi elamualasid mitte kavandada.  
 
Üleujutus- ja maalihkealadele (osaliselt Audru ja Sauga jõe kaldad)  planeerimisel ja 
projekteerimistingimuste väljastamisel teavitada maaomanikke ja arendajaid 
üleujutus- ja maalihkeohust. Arvestada TÜ Geoloogia Instituudi 2002 (V. Malm jt) 
tööga  maalihked Pärnu maakonnas.  
 
Vältimaks majanduslikku kahju üleujutusriskiga alal määrata uute elamute, tootmis-, 
äri- ja ühiskondlike hoonete esimese korruse põranda lubatavaks madalaimaks 
ehituskõrguseks vähemalt 3 m, soovituslikult 3,5 m.  
 
Üleujutatavatel aladel elamuteni viivad juurdepääsuteed on soovitatav projekteerida 
kõrgusmärgiga vähemalt +2.10 m abs teepinna peale, et tagada juurdepääs hoonetele 
tõenäolisemate (kuni +2.09 m abs 1 kord 10 aasta jooksul) üleujutuste korral.  
Tõsta maapinda hoonete ümbruses (hoonestusala ulatuses) kõrgusmärgini +2.10 m 
abs, et kaitsta hooneid ja tehnotaristut. 
Teede, mullete ja hoonete vundamentide projekteerimisel arvestada üleujutusel 
tekkiva veevoolu võimaliku erosiooniohtu. Projekteerimisel jälgida, et üleujutuse 
taandumisel ei jääks taanduv vesi kõrgenduste taha kinni, tekitades sellega täiendavat 
erosiooniohtu. 
 
Sadeveekraavide ja truupide olemasolul peab tagama vee tõrgeteta äravoolu, 
süvendades kraave, puhastades nii põhja kui ka kaldad rohust, võsast, puudest, setetest 
ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest. 
 
Kõrghaljastuse ja taimestiku kasutamine on vajalik kohaliku ja piirkondliku 
mikrokliima reguleerimiseks, hea õhukvaliteedi tagamiseks ja sademevee 
hajutamiseks. Mida rohkem tehiskeskkonnas on rohe- ja veealasid, seda tugevam on 
looduskeskkonna jahutav mõju. 
 
Kliimamõju leevendamiseks parklate ja platside rajamisel eelistada katet, mis tagab 
sadevee läbilaskevõime, asfaldi ja betooni kasutamist võimalusel vältida või 
liigendada suuri tehispindasid rohealade või kõrghaljastusega.  
 
Iga rajatava (va ühepereelamu tarbeks) autoparklarea kohta on soovitatav 1 rida varju 
andvat kõrghaljastust (va tehisvarju olemasolu puhul).  
 
Kõrghaljastuseta elamualade siseste teede äärde on soovitatav planeerida varjuandvat 
kõrghaljastust, üldmaal/rohealadel säilitada või  rajada kõrghaljastust.  
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Elamu projekteerimisel arvestada ilmakaartega. 
Ilma kõrghaljastuseta alla 2500 m2 suurustel maaüksustel on soovitatav elamu 
ehitusprojektis ette näha vähemalt ¼ maaüksuse pindalast kõrg- ja madalhaljastuse 
alaks.  
 
Maakütte rajamisel (täpsustuseks peatüki 2.6.1 punktile 15), peab arvestama, et alla 
2500 m2 suurusega kõrghaljastuseta maaüksustel ja kruntidel peab vähemalt ¼ jääma 
kõrg- ja madalhaljastuse alaks juhul, kui rajatakse horisontaalne maakollektor, kuna 
kollektori alal ei ole võimalik säilitada või kavandada sügavale ulatuvate juurtega 
kõrghaljastuse rajamist.  
 
Kitsastes oludes maakütte rajamisel peab kaaluma erinevate maakütteliikide vahel 
sobivamat kütteliiki: maakollektor, soojuspuurauk, energiakaev vms.  
 
Horisontaalse maakütte külmaaine kollektor paigaldada maa-aladele, mis jäävad 
kõrghaljastuseta. Hoone projekti asendiplaanil tuleb määrata maakütte kavandamiseks 
ettenähtud ala ja suurus. 

 

2.5.1 Väärtuslikud alad ja nende ehitus ning maakasutustingimused 

Audru valla üldplaneeringu koostamisel on valla keskkonna olemasolevad 
väärtused välja selgitatud ja neid on ette nähtud hoida. Selleks on väärtuslike alade 
maakasutuse muutmiseks ja/või neile aladele ehitamiseks on seatud tingimused.  

Audru valla üldplaneeringu lahenduse koostamisel on arvestatud järgmiste 
väärtuslike säilitatavate aladega:  

•   kaitstavad loodusobjektid / Natura 2000 raames määratud hoiualad;  
•   roheline võrgustik;  
•   väärtuslikud maastikud ning ilusate vaadetega teelõigud ja vaatekohad;  
•   kultuurimälestised ja nende piiranguvööndid.  

 

2.5.1.1 Kaitstavad loodusobjektid ja hoiualad 

Kõigi Audru vallas asuvate kaitsealuste alade ja üksikobjektide kirjeldused ja 
seadustega seotud dokumentide loetelud asuvad LISAS 2 Audru vallas asuvate 
kaitsealuste objektide loetelus.  

Kõik kaitstavad alad ja objektid on kantud Üldplaneeringu kaardile vastava ting- 
märgiga. Kaitstavate loodusobjektide ümber on reeglina kavandatud madala inten- 
siivsusega maakasutus, et tagada puhvervöönd intensiivselt maakasutuse ja väärtus- 
liku ala vahele.  

Audru Poldri ala piirkonnas on käesoleva üldplaneeringu sisu illustratiivne ja valla  
arengueelistusi käsitlev.  
 
Vabariigi Valitsuse 10.10.2014 määrusega nr 160 „Audru poldri looduskaitseala 
moodustamine ja kaitse-eeskirjaga" on kaitse alla võetud Põldeotsa ja Valgeranna 
külades ning Audru alevikus Audru poldri piirkond, mille eesmärk on säilitada, 
taastada ohustatud ja haruldaste linnuliikide elupaiku ning rändlindudele sobivaid 
peatumis- ja toitumisalasid. Audru poldri looduskaitsealast väljajäävad, kuid 
üldplaneeringuga hõlmamata alade juhtotstarve on valge ala, alal kehtestatud 
detailplaneeringud jäävad kehtima.  
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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.  

 

2.5.1.2 Roheline võrgustik 

Pärnu maakonna teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused on Pärnu maakonnas määratletud roheline võrgustik, mis 
koosneb funktsioneerivaks tervikuks ühendatud tugialadest ja koridoridest. Roheline 
võrgustik täpsustab bioloogilise mitmekesisuse toimimise struktuuri ning loob 
eeldused loodushoidlikuks ja tasakaalustatud arendustegevuseks.  

Käesoleva üldplaneeringuga on Pärnu maakonna teemaplaneeringuga Asustust ja  
maakasutust suunavad keskkonnatingimused määratud rohelist võrgustikku suuren- 
datud või kohandatud vastavalt Audru üldplaneeringu mõõtkavale, võrgustiku alade  
ja koridoride piire on täpsustatud (vt Üldplaneeringu kaart), et parandada võrgus- 
tiku kui terviku sidusust. Reeglina maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus määra- 
tud koridoride asukohta muudetud ei ole (v.a Lemmetsa külast Pärnu lennuvälja  
suunas kulgenud koridor, mida ette ei nähtud, sest seda ei võimaldanud enam kehti- 
vad detailplaneeringud ja olemasolev maakasutus). Võrgustiku täpsustamisel on  
arvesse võetud valla jaoks olulised looduskooslused ning väärtuslikud maastiku- 
miljööga alad, et moodustuks terviklik maakondlikke ja valla seisukohalt tähtsaid  
alasid hõlmav võrgustik. 

Võrgustiku kaardile kandmisel lähtuti sellest, et võrgustik hõlmaks endas ka vaja- 
likke puhveralasid. Seda lähtuvalt soovist piirata ehitustegevust väljapool Üldpla- 
neeringu kaardil määratud arengualasid (ennekõike Audru ja Pärnu vaheline ala  
elamuehituseks ning Lemmetsa piirkond ettevõtluseks ning Valgeranna ja Audru  
vaheline ala puhkemajanduseks). Audru valla rohevõrgustiku alal on elamuehitus  
lubatud vaid juhul, kui ehitamiseks oleva maaüksuse suurus on vähemalt 3 ha. Sel- 
line piirang on seatud lähtuvalt vajadusest tagada rohevõrgustiku toimimine ja läh- 
tuvalt soovist tagada väljapoole arengualasid ka traditsiooniline hajaasustusviisil  
elamine.  

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

Rohevõrgustiku alal olevate riiklike maardlate alal ei ole lubatud tegevused, mis 
välistavad juurdepääsu maavarale. Rohevõrgustiku alal olevas maardlas on 
kaevandamine lubatud ainult tingimusel, et kaevandusala hiljem rekultiveeritakse ja 
võetakse kasutusele rohevõrgustiku osana. 

2.5.1.3  Väärtuslikud maastikud, kaunid teelõigud ja ilusa vaatega kohad  

Pärnu maakonna teemaplaneeringuga (Asustust ja maakasutust suunavad keskkon- 
natingimused, 2003) on määratletud Audru valla alale jäävad väärtuslikud maasti- 
kud.  

Väärtuslike maastikena käsitletakse eelkõige inimese tegevuse ja maakasutuse tule- 
musena kujunenud kultuurmaastikke. Kultuurmaastik on kooslus põllumajandus- 
maastikust, asustusest ja teedevõrgust koos seal sisalduvate looduslike elementide- 
ga. Väärtuslikud maastikud on alad, mis võiksid saada maastikuhoolduslepingute  
objektiks ja mille hoidmiseks on maakonna teemaplaneeringuga kehtestatud ehitus- 
ja kasutustingimused. 
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Kultuurmaastiku kaitse eeldab majandustegevuse ja uute rajatiste hoolikat 
planeerimist, et ei hävitataks olemasolevaid väärtusi. Samal ajal saab 
kultuurmaastikku kaitsta ainult sihipärase hooldusega.  

Audru vallas asuvad järgmised väärtuslikud maastikud:  

•   Manija - Liu rannikumaastik - kuigi see piirkond jääb osaliselt väljapoole  
 valda, hõlmates Manija saare, mandri rannikuala Munalaiust kuni Liu 
ninani ja  
 nende vahele jääva madala kivise mereala, tuleb sellega arvestada Liu 
piirkon- 
 nas ehitustegevust kavandades. Väärtusliku maastiku maismaa osas 
võtavad suure osa enda alla pärandkultuurmaastikud - rannaniidud. Piirkonda 
jäävad ajaloolised mälestised on kirikuase ja 14.-18. sajandi kalmistu 
Kirikunukk Liu ninal. Mererannalt avanevad kaunid avarad vaated;  

•   Lindi - Tõstamaa teemaastik - looklev maantee Lindilt kuni Tõstamaani kul- 
 geb vanal rannaluiteseljakul. Audru valda jäävas osas väärtustavad teeäärset  
 maastikku ilus männimets, Lindi soo, tammeallee ja mõisakompleks Pootsis  
 ning kirikud Kõpus ja Selistes;  
•   Nätsi - Võlla soomaastik - selle moodustavad Nätsi - Võlla raba looduskaitse- 
 ala koos ümbritsevate metsaaladega ning rabast lõunasse ja edelasse jäävad  
 moreenseljakud. Ligi 11 000 ha suur raba jääb Tõstamaa poolsaare kõrgustikuta- 
 gusesse nõkku. Edelast on raba leviku piiriks Köössa - Alu - Murru moreenikuh- 
 jatis. Rabast loodesse jäävad Viruna puisniidud Järve soostumisel tekkinud  
 Nätsi - Võlla rabalaam on Lääne-Eestile iseloomulik tasane lageraba, kus esineb  
 suuri laugastikke ja neid ümbritsevaid hälverabasid;  

•   Audru - Valgerand - piirkond hõlmab Audru aleviku, Valgeranna ja selle va- 
 hele jääva madala Audru poldri. Audru on endine kihelkonnakeskus, mille üm- 
 ber hiljem kujunes Audru alevik, siin on vanematest hoonetest säilinud kirik ja  
 mõisakompleks. Hilisemad elamud on ehitatud jõgede kallastele. Läbi Audru  
 lookleb kõrgete liivaste kallaste vahel Uruste oja, mis aleviku keskel suubub  
 Audru jõkke. Uruste oja suudmes on vesi üles paisutatud. Varem kasutati vee- 
 energiat elektri tootmiseks, praegu on elektrijaama hoones toitlustuskoht.  

Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused, 2003 hinnati eeltoodud maastike kultuurilis-ajaloolist 
väärtust (KAV), looduslikku väärtust (LV), puhkeväärtust (PV), identiteediväärtust 
(IV) ja esteetilist väärtust (EV) (vt Tabel 4).  

Tabel 4.  Väärtuslike maastike hinnangud (Asustust ja maakasutust suunavad  
keskkonnatingimused, 2003)  

 
Maastik / Väärtus KAV LV PV IV EV 
Manija - Liu rannikumaastik 2 3 3 3 2  
Lindi - Tõstamaa teemaastik 3 3 3 2 3 
Nätsi - Võlla soomaastik 2 3 2 2 2  
Audru - Valgerand 3 3 3 3 3 

Hinded on kolmepallisüsteemis, kus hinne 3 tähistab kõige positiivsemat ja hinne 1 
negatiivsemat retsensiooni: 

•  3 palli on omistatud maastiku väärtustele, mis on korras, hästi eksponeeritud ja  

pakuvad esteetilist naudingut; 
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•  2 palli on antud maastiku väärtustele, mis on keskmise väärtusega või iseenesest  
küll väga suure väärtusega, kuid on hooldamata;  

•  1 palli puhul maastikul väärtuse tüüp puudub või on väheoluline. Ühe palliga on  
hinnatud ka maastike neid külgi, mis sisuliselt omavad suurt väärtust, kuid on 
kas lõhutud või väga halvas seisukorras.  

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 
hal- jastuse ja miljöö ülevaade. Vastavalt sellele on vallal õigus otsustada 
detailpla- 
neeringu lähteülesandes seatavate tingimuste või projekteerimistingimuste ning  
keskkonna mõjude strateegilise hindamise ja täiendavate uuringute koostamise  
vajaduse üle;  

•   Vältida tuleb mobiilsidemastide ja teiste dominantsete ehitiste paigaldamist  
 väärtuslikule maastiku alale ja kaunite vaadete vaatesektorisse.  

Kaunid teelõigud paiknevad enamasti mitu aastasada vanadel ja õgvendamata tee- 
del, mistõttu nende vahetusse lähedusse jääb hulgaliselt väärtusi ning neil liikudes  
avaneb tihti ilusaid vaateid. Kaunid teelõigud on sobilikud kasutamiseks matka- 
teena.  

Audru valda jääb 5 ilusat teelõiku:  

•  Lindi - Tõstamaa maantee - looklev tee kulgeb kahe kuni kolme kilomeetri  
kaugusel merest. Teelõik sobib ennekõike autoga ja jalgrattal matkamiseks,  
turismi  soodustamiseks  on  tee  äärde  soovitatav  paigaldada  infotahvleid  ja  
viitasid;  

•  Saulepa - Liu rannatee - tee kulgeb Pärnu lahe rannal läbi Saulepa, Kabriste,  
Lindi, Marksa ja Liu vanade rannakülade. Ilusad vaated Pärnu lahele ja küladele  
avanevad kogu ulatuses teel liikudes. Teelõik sobib autoga, jalgrattal ja jalgsi  
matkamiseks, turismi soodustamiseks on tee äärde soovitatav paigaldada info- 
tahvleid ja viitasid;  

•  Kihlepa - Põhara tee - looklev tee Kihlepast Põharasse kulgeb vanal teetammil  
läbi Uruste ja Kärbu külade. Kultuurimälestistest jääb tee äärde Uruste apostliku 
õigeusu kirik (1873) ja Uruste tamm. Uruste ojasäng on siin looklev ja säilinud 
looduslikus seisundis. Ilusad vaated avanevad Urustes. Turismi soodustamiseks 
on tee äärde soovitatav paigaldada infotahvleid ja viitasid;  

•  Soomra - Alu tee - looklev maantee kulgeb Nätsi-Võlla rabast edelasse jääval  

moreenseljakul. Soomra - Soomre lõik on vana külatee (uus tee läheb külast  
mööda). Soomra külas on ajaloomälestisena säilinud kalmistu 16.-18. sajandist.  
Soomrest edasi Alu poole kulgeb tee vanal teetrassil, tee ääres paiknevad heas  
korras vanad talud vaheldumisi metsatukkadega. Alus jäävad tee äärde osaliselt  
ammendatud kruusakarjäärid. Metsamaastikus olevad tühjaks kaevatud karjäärid  
võiks tulevikus kohandada veesilmadega puhkealaks. Karjääridest Alu suunas  
liikudes jääb mõnesaja meetri kaugusele tee äärde metsa sisse paari kilomeetri  
pikkune Alu - Köössa kivikülv - kivimägi, mis algab Ojamardi talu juurest.  
Ilusad vaated avanevad kõikjal teel liikudes. Sobib matkateeks nii autoga, jalg- 
rattal kui ka jalgsi matkamiseks. Turismi soodustamiseks on tee äärde soovitatav  
paigaldada infotahvleid ja viitasid; 
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•  Kiisamaa soodevaheline tee - maantee kulgeb Ahastest kuni Maikse külani ja  

on ühendusteeks Koongast Ahastesse. Looklev tee on säilinud ajaloolisel 
teetammil. Teest läände jääb Laisma raba ja ida poole Kase raba. Tee ja raba 
vahele jäävad liigirikkad puisniidud, kus kasvab ka tammesid. Sobib matkateeks 
nii autoga, jalgrattal kui ka jalgsi matkamiseks. Turismi soodustamiseks on tee 
äärde soovitatav paigaldada infotahvleid ja viitasid.  

Audru vallas asub ka ilusa vaatega koht mererannal: Audru poldri tamm. Turismi  
soodustamiseks on soovitatav paigaldada infotahvleid (sh nt alal peatuvate ränd- 
lindude tutvustaiseks) ja viitasid mis näitaks teed lähimate turismi objektideni.  

2.5.1.4  Kultuurimälestised ja 20. sajandi väärtuslik arhitektuur  

Kõigi Audru vallas asuvate arhitektuuri-, ajaloo- ja arheoloogiamälestiste 
nimekirjad ja kaitse alla võtmise määruste loetelud ning piiranguvöönditest 
tulenevad muinsuskaitselised nõuded on ära toodud LISAS 3 Audru valla 
kultuurimälestiste nimekiri. Kõik kultuurimälestised ja piiranguvööndid on kantud 
Üldplaneeringu kaardile vastava tingmärgi ja registrinumbriga.  

Lisaks asub Audru vallas mitmeid ehitisi, mille arhitektuur on väärtuslik  (vt  
Tabel 5). Nende ehitiste puhul ja ka nende vahetusse naabrusse ehitamisel on  
soovitatav arvestada hoone eripära ja algse arhitektuurse lahenduse säilimisega.  

Tabel 5.  20. sajandi väärtusliku arhitektuuri nimekiri (inventeerinud Epp Lan- 
kots, täiendatud ehitusregistri andmetel)  

 
Jrk nr Objekt Aasta Arhitekt 
1. Ahaste „Kalevipoja“ keskusehoone 

kolhoosi 
1984 Maara Metsal 

2. Audru sild Audru jõel 1910 Insener A. Werner 
3. Audru kolhoosi söökla-haldus- 

hoone 
1973-
1977 

Valve Pormeister 

4. Audru karusloomakasvanduse 
asula 

1964 Manivald Noore EMP-s 
välja töötatud 
tüüpprojekt 

 5. Audru karusloomakasvanduse 
remonditöökoda 

1976 H. Šein ja I. Palu EKE 
Projekt 

6. Jõõpre koolimaja 1935 Joonas Kinnunen 

7. Lindi algkool 1930. a-te 
algus 

Arnold Väli 

8. Valgeranna ENSV Ministrite 
Nõukogu puhkebaas 

1980. a-d Raine Karp 

9. Valgeranna ENSV Ministrite 
Nõukogu puhkebaasi saun-puh- 

kemaja 

1974-1977 Meeli Truu 

10. Valgeranna ENSV Ministrite 
Nõukogu puhkebaasi kino-män- 
gude maja 

1975-1979 Meeli Truu 
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2.6 Säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused 

Planeerimisseaduse  järgi on üldplaneeringu üheks eesmärgiks seatud 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. Lisaks on 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse järgi nõutud 
üldplaneeringu puhul ka keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis viidi läbi 
eraldi menetlusena ja mille tulemusel valmis Audru valla üldplaneeringu 
keskkonnamõjus strateegilise hindamise aruanne.  

2.6.1 Säästva ja tasakaalustatud arengutingimuste seadmine 

Üldplaneeringu ellurakendamisel tuleb toetada säästliku arengu põhimõtetele 
rajatud 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 seiretulemusi8.  

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 
ehituslubade väljastamist juurdepääsuteed, puurkaev(ud), vee- ja 
kanalisatsioonitrassid ja/või reoveepuhastid või imbväljakud, side ja/või 
elektritrassid ning liinid. Samuti on arendajal kohustus rajada drenaaž, 
tänavavalgustus, mänguväljakud, puhkealad ja haljastus, kui detailplaneering 
need ette näeb. 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 ptk 2.2.4 sätestatud erandjuhul) ja tootmishoone- 
te rajamiseks (v.a ptk2.2.5 sätestatud erandjuhul). 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 maaparan- 
dussüsteemide toimimine;  

4.  10 või enama uue elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel juhul, kui  
moodustatavad krundid on alla 2500 m2, 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 (sh reserveeritud taastuvenergia alade) kavandamisel tuleb täita 
üldplaneeringu ptk 2.2.5 seatud tingimusi, et tagada ohutu ja elamisväärne 
keskkond vallaelanike jaoks; 

 
 
 
 
8 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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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 
vajalikud keskkonnakvaliteedi tagamiseks, kohustuslikud säilitatavad või 
loodavad haljastud on tähistatud Üldplaneeringu kaardil tähisega H;  

9.  Olemasolevatele haljas- ja puhkealadele tuleb detailplaneeringutes tagada hõl- 
 bus kergliikluse juurdepääs;  
10. Reserveeritud puhkealad (P1, P2) ja reserveeritud haljasalad (H) tuleb ühendada  
 võimaluse korral kitsamate roheliste vöönditega (jättes nende vahele koostata- 
 vates detailplaneeringutes kergliiklusteega väiksemaid haljastuid), mis pakuks  
 alternatiivseid liikumisteid jalakäijatele ja jalgratturitele ning seoks olemasole- 
 vad puhkealad ja planeeritud haljastud omavahel;  

11. Arvestades Audru poldriala piirkonda endisele põllualale reserveerida soovitud  
 puhkemaa ja taastuva energia ala ning uute elamualade asukohti Pärnu lahe  
 linnuhoiuala naabruses, otsustas Audru vald algatada Poldri piirkonnas maa- 
 kasutuse reguleerimiseks Poldri ala käsitleva valla osa üldplaneeringu (ala piirid  
 vt Üldplaneeringu kaart). See on vajalik, et Poldri ala käsitleva valla osa üld- 
 planeeringu käigus hinnata täpsemalt kumulatiivseid mõjusid kogu osa üldpla- 
 neeringu ala piirkonnas, kui ka läbi viia Natura 2000 võrgustiku alale avalduva  
 mõju hindamine. Valla osa üldplaneeringu ala sees maakasutuse kavandamisel  
 tuleb kumulatiivseid keskkonnamõjusid ja Natura alaga arvestamisest lähtuvaid  
 mõjusid hinnata vastavalt hindamise hetkeks kujunenud muutunud keskkonna- 
 olukorrale, arvestades sealjuures ka selleks hetkeks väljastatud ehitus- ja tege- 
 vuslubasid ning kõiki kehtestatud planeeringuid. Seni kuni valla osa üldplanee- 
 ringut ei ole kehtestatud Audru Poldri alal pooleli olevaid detailplaneeringuid  
 edasi ei menetleta. Maakasutuse juhtfunktsioonid valla osa üldplaneeringu alal  
 määratakse valla osa üldplaneeringu koostamise käigus arvestades muu hulgas  
 ka selle KSH läbi viimise tulemusi; 

12. Tuulepargi rajamiseks Audru valda tuleb koostada valla osa üldplaneering või  
 teemaplaneering, milles tuleb määrata kujad tuulegeneraatorite ja lähimate  
 elamute vahel.  
13. Vallakodanike tervise huvides tuleb mitmekesistada puhkamis- ja sportimisvõi- 
 malusi ning rajada uusi mängu- ja spordiväljakuid. Enam kui 25 krundiga ühe- 
 pere-elamuala või enam kui 12 korteriga muu elamuala arendamisel tuleb taga- 
 da 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 kõrghal- 
 jastuse säilimine, kõrghaljastuse asendamine või istutamine;  

15. Planeerimisel, elamualade korraldamisel ja ehitustööde tegemisel tuleb haljas- 
 tust käsitleda võrdväärse elemendina keskkonna tehislike elementidega (hoo- 
 ned, teed, kommunikatsioonid). Selle tagamiseks tuleb hoonestuse rajamisel  
 kõrghaljastuse või väärtusliku haljastuse naabruses (kaevetöödel, ehituse käi- 
 gus) 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 hin- 
 nangu koostamine; 
16. Tee ääres olevatele elamukruntidele detailplaneeringute koostamisel ja hoonete  
 projekteerimisel tuleb arvestada mahasõitude ohutusnõuetega, teeäärsete kom- 
 munikatsioonide paiknemise jms. Maantee vms objekti sanitaarkaitsevööndisse  
 ehitamine on lubatud, kuid sellisel juhul peab maaüksuse või krundi omanik  
 olema teadlik sellega kaasnevatest mõjudest (müra, vingugaasid), riskidest ning  
 leidma nende leevendamiseks võimalused omal kulul ja ehituslike vahenditega; 
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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 normtasemed elu- ja 
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise 
meetodid. 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 liiklusinten- 
 siivsuse 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 äri ja tööstusobjekte teenindavate parklatele tuleb rajada  
 õli-liivapüüdurid;  
22. Hajaasustuses on lubatud imbväljaku või filterväljaku rajamine elamute kanali- 
 seerimiseks, kui elamukrundi või elamuga maaüksuse suurus on üle 2500 m2  

 ning tavapärane põhjavee tase on vähemalt 1,2 m sügavusel maapinnast (või  
 kõrgema põhjavee seisu korral rajatakse imbväljak tõstes maapinda imb/filter- 
 väljaku 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 lepitak- 
 se kokku detailplaneeringus);  
24. Võimalike tühisõitude vähendamiseks on vajalik valda külastavate turistide ja  
 puhkajate suunamine olemasolevatele matkaradadele, golfiväljakutele jms koh- 
 tadesse viitade abil. Samuti vähendab või ennetab transpordist tulenevat kesk- 
 konnasaastet hea ja regulaarne turistide sihtkohtade ja Pärnu linna hea ühis- 
 transpordiühendus 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 soo- 
 jusvahetuspumpade (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 ole- 
 masoleva väärtusliku kõrghaljastuse säilitamise vajadusega. Eelistada võimali- 
 kult suure kasuteguriga pumpasid/seadmeid;  
26. Rajatavatele  hoonetele  kehtib  energiamärgise  taotlemise  kohustus  alates  

01.01.2009. a;  
27. Elektrivõrgu õhuliinid peavad kulgema võimaluse korral piki teid ja väljapool  
 rohevõrgustiku alasid; 
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28. Tänava-, muus välivalgustuses kasutada võimalusel säästulampe, LED-valgus- 
 teid, päikeseenergial töötavat valgustust9 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 tule kahju.  
 

2.6.1.1  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 ühepereelamut 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. 
Rohevõrgustikku laiendati, sest üldplaneeringus näidatud rohevõrgustiku tuumala ja 
koridor sisaldavad endas ka puhveralasid.  

Käesolev üldplaneering teeb ettepaneku täpsustada ja täiendada Pärnu maakonna- 
planeeringu teemaplaneeringut Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingi- 
mused sõnastades Audru valla territooriumi ulatuses ümber seal olevad tingimused:  

•   Tegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet rohelise võrgustiku aladel või ka- 
 vandavad joonehitisi (avalikuks kasutuseks olevate teede asukohad, põhivõrgu  
 elektriliinid jt tehnovõrkude magistraaltrassid), näevad ette looduslike veekogu- 

 
 
9 http://kokkuhoid.energia.ee/?id=1601  
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de õgvendamist või voolusängi muutmist vms vee erikasutust tuleb 
kooskõlastada Audru vallavalitsuse, keskkonnaameti ja maavalitsusega;  

•   Erateede, kergliiklu 
steede, jaotusvõrkude ja krundi siseste joonehitiste rajamine  
 tuleb kooskõlastada Audru vallavalitsusega;  
•   Rohevõrgustikus  (sh  rohestruktuuri  koridorides)  tuleb  säilitada  olemasolev  

väärtuslik kõrghaljastus ja olemasoleva haljastuse puudumisel on soovitatav  
rajada sinna võimalusel 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 va- 
 jaduse korral tuleb koridor peale raiet vähemalt endises mahus uuesti metsas- 
 tada.  
•   Uute projektide vms täpsemate arenguplaanide tegemisel tuleb arvestada konf- 
 liktikohtadega (rohelise koridori lõikumine teega) ja kavandada konkreetsesse  
 kohta sobilikud kaitseabinõud loomade liikumisvõimaluste säilimiseks. Samuti  
 tuleb sellistes kohtades tagada ka piisav nähtavust teekaitsevööndis. 
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3 SELGITAV INFORMATSIOON 
 

3.1 Üldplaneeringu kaardi juhtfunktsioonid 

Juhtfunktsioon ehk juhtotstarve on üldistatud maakasutuse sihtotstarvete kogum.  
Maakausutuse juhtotstarbed on määratud vastavalt planeerimisseadusele ja sisal- 
davad endas üldplaneeringuga määratavat valla territooriumi osade valdavat ots- 
tarvet, mis annab kogu määratud piirkonnale või kvartalile edaspidise maakasutuse  
põhisuunad. Juhtfunktsioonid ehk juhtotstarbed võivad sisaldada seega üht või  
mitut sihtotstarvet, mis on määratud Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a mää- 
ruse nr 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord  järgi.  

Erinevate värvidega tähistatud pindade ja neid täpsustavate tähistega kajastatakse 
planeeringu tsoneeringukaardil maa-alade üldiseid maakasutustingimusi. Need on 
territooriumi valdavate kasutamise sihtotstarvete üldistused, mis määravad ära 
edaspidise  maakasutuse  põhisuunad.  Reserveeritud  maakasutuse  juhtfunktsioon 
võib koosneda ka teistest antud piirkonda sobivatest maakasutuse funktsioonidest 
kuni 45% ulatuses maa-ala pindalast.  

Üldplaneeringu ellurakendamisel võib olemasolevaid krunte ja kinnistuid kasutada 
edasi nende senise kasutusfunktsiooni järgi. Reserveeritud juhtotstarvet ehk 
juhtfunktsiooni ja ehitustingimusi tuleb järgida juhul, kui krundi või kinnistu 
seniseid ehitustingimusi (k.a sihtotstarvet) soovitakse muuta. Ehitise kasutusloa ja 
krundi sihtotstarbe muutmine toimub seadusega ettenähtud korras.  

Üldkasutatavale maale (Üldplaneeringu kaardil tähisega A) asuvad või sinna võib  
rajada avalikku funktsiooni täitvaid (ehk üldmaa ja/või sotsiaalmaa sihtotstarbega  
haakuvaid) hooneid: valitsus- ja ametiasutusi, teadus-, haridus- ja meediaasutusi,  
spordi- ja kultuuriasutusi, avalikus kasutuses olevaid parke ning vaba aja veetmi- 
sega seotud asutusi sõltumata nende omandivormist. St üldplaneeringus ei eristata  
ühiskondlike- ja üldkasutatavate hoonete maid kuuluvuse järgi omavalitsuse, riigi  
või eraomandisse.  

Reserveeritud puhkemaale ilma hoonete ehitamise õiguseta (Üldplaneeringu  
kaardil tähisega P1) võib rajada puhkealaseid rajatisi, nt golfiväljakud või spordi- 
väljakud, erinevad vaba-aja veetmise jaoks kavandatud matkarajad koos vaatlus- 
tornidega jms, mis haakub üldkasutatava maa sihtotstarbega. Alal võib olla ärimaa  
kõrvalsihtotstarve, kui kogu ala ei ole täielikult avalikult kasutatav (nt golfiväljaku  
vms puhul).  

Reserveeritud puhkemaale hoonete ehitamise õigusega (Üldplaneeringu kaardil  
tähisega P2) võib rajada ainult puhke- või turistide teenindamise alase äritegevuse- 
ga seotud hooneid ja rajatisi (sh majutushooned, söögikohad, kauplused, teenindust  
pakkuvad ruumid, ujulad, spordisaalid, muuseumid vms). St siia on lubatud nii  
ühiskondlike ehitiste kui ka puhkemajandusega seonduvaid teenuseid pakkuvate  
ärihoonete rajamine.  

Reserveeritud elamumaale (Üldplaneeringu kaardil tähisega EV) võib rajada  
ühepereelamuid või paariselamuid või ridamaju arvestades SKEEMIL 1: Elamu- 
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kruntide miinimumsuurused toodud minimaalse elamukrundi suuruse nõuetega ja  
siinses üldplaneeringus kehtestatud muude tingimustega. Lisaks võib sellel valda- 
valt elamumaa sihtotstarbega maal olla abihooneid, garaaže, suvilaid ja aiamaju või  
aianduskrunte. Erandjuhul, kui see on detailplaneeringus eraldi välja toodud, võib  
sellele alale ehitada ka esmaseks elamupiirkonna teenindamiseks vajalike äri- või  
sotsiaalteenuseid pakkuvaid pindasid (detailplaneering kajastab otseselt äripinna  
või ühiskondliku hoone ehitamise õigust). Reserveeritud elamumaale (EV) ei ole  
lubatud rajada korterelamuid v.a juhul, kui varem kehtestatud detailplaneeringuga  
on määratud teisti.  

Reserveeritud korruselamumaale (Üldplaneeringu kaardil tähisega EK) võib 
rajada kuni kahe korruselisi kortermaju. Reserveeritud korruselamumaale on 
lubatud rajada korterelamute asemel ka ridaelamuid. Ala valdav sihtotsarve on 
elamumaa. Lisaks erandjuhul, kui see on detailplaneeringus eraldi välja toodud, võib 
sellele alale ehitada ka esmaseks elamupiirkonna teenindamiseks vajalike äri- või 
sotsiaalteenuseid pakkuvaid pindasid (detailplaneering kajastab otseselt äripinna 
või ühiskondliku hoone ehitamise õigust).  

Reserveeritud ärimaale (Üldplaneeringu kaardil tähisega B) võib rajada ainult  
ärimaa sihtotstarbega haakuvaid hooneid ja rajatisi nagu bürood, laod, tanklad,  
autoremondi töökojad, kauplused jt kaubandus-, ning teeninduspinnad, majutuse-,  
meelelahutuse- ja söögikohad, keskkonnaohutu väiketootmisega (nt arvuti- või  
elektroonikaseadmete kooste vms) tegelevate ettevõtete ruume jms maakasutust,  
mis ei nõua otseselt tootmismaa sihtotstarbe määramist. Erandina võib selle juht- 
funktsiooniga  alal  asuda  äripiirkonda  otseselt  teenindavate  tehnorajatiste  maa  
(katastri järgi: tootmismaa).  

Reserveeritud tootmismaale (Üldplaneeringu kaardil tähisega T) on lubatud raja- 
da tootmisega tegelevaid ettevõtteid, nende laoplatse, olmeruume, tootmishoonete  
teenindamiseks vajalike büroosid, samuti kõiksugu rajatisi mis on vajalikud toot- 
misprotsessi või sadamategevuse korraldamise jaoks arvestades käesolevas üldpla- 
neeringus sätestatud piiranguid tootmise keskkonnaohtlikkuse astmele. Reserveeri- 
tud tootmismaa juhtfunktsiooniga alale võib rajada samuti tehnorajatisi, alajaama- 
sid jms.  

Reserveeritud haljasala (Üldplaneeringu kaardil tähisega H) on reeglina looduslik 
roheala (katastri järgi, kas maatulundusmaa, kaitsealune maa, sihtotstarbeta maa või 
sotsiaalmaa - üldkasutatava maana). Reserveeritud haljasala maal tuleb säilitada 
olemasolev kõrghaljastus. Samuti on lubatud sinna täiendava kõrghaljastuse 
rajamine. Haljasala maale võib kujundada parke jms haljastuid kokkuleppel 
maaomanikuga. Alale on lubatud samuti rajada vajadusel teid ja tehnovõrke (st 
lubatud on transpordimaa kõrval sihtotstarve).  

Reserveeritud tehnoehitise maa (Üldplaneeringu kaardil tähisega O) on 
kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise, alajaama, vms tehnorajatise rajamiseks 
ettenähtud, valdavalt kas tootmismaa või jäätmehoidla maa sihtotstarbega maa ilma 
prügila rajamise õiguseta.  

Veekogumaa (Üldplaneeringu kaardil tähisega V) on veekogu s.h tiikide, tuletõrje  
veevõtukohtade vms rajamiseks ettenähtud maa. Aluskaardil olnud seisuveekogu- 
dele ei ole omistatud veekogumaa juhtfunktsiooni, kuid neid on kajastatud kaardil  
sama värviga. 
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Kalmistumaa (üldplaneeringu kaardil tähisega K) on üldkasutatav, sotsiaalmaa 
sihtotstarbega maa, mis on ette nähtud surnute matmiseks ja kalmistu juurde 
kuuluva haljastuse rajamiseks.  

Riigikaitsemaa (üldplaneeringu kaardil tähisega R) on riigikaitse või 
päästeteenistuse otstarbel kasutatav maa eh riigikaitse sihtotstarbega maa.  

Valge ala on metsa- või põllumajandusmaa juhtfunktsioonidega ala, st valdavalt 
maatulundusmaa  või  veekogude  maa  aga  ka  olemasolev  elamumaa  valdavalt 
hajaasustus viisil. Samuti võib sellel alal olla mäetööstusmaa sihtotstarbega alasid 
väiksemate karjääride jaoks. Valgel alal on elamu rajamiseks sobilike maaüksuste 
minimaalne suurus piiratud ja sätestatud ptk 2.2.3.1. Valgel alal olev sinine 
ruudustik tähistab, et alal asub maaparandussüsteem.  

Rohevõrgustiku tuumala ja koridor on metsa- või põllumajandusmaa 
juhtfunktsioonidega ala, st valdavalt maatulundusmaa aga ka olemasolev elamumaa 
ja veekogude maa hajaasustus viisil. Rohevõrgustiku tuumala ja koridoris on elamu 
rajamiseks sobilike maaüksuste minimaalne suurus piiratud ja sätestatud ptk 2.2.3.1 
ja seatud kohustuslikud lisatingimused ptk 2.6.1.1.  

 

3.2 Maa reserveerimise tähendus 

Üldplaneeringuga on maa juhtfunktsioon antud vastavuses kas üldplaneeringu  
koostamise hetke järgse maakatastri järgse maasihtotstarbega10, kehtestatud detail- 
planeeringus määratud sihtotstarvetega või reserveeritud maa mingiks teiseks maa- 
kasutamise eesmärgiks, kui seda on praegune sihtotstarve. Maa reserveerimine min- 
gi tulevase juhtfunktsiooni jaoks, mis erineb üldplaneeringu koostamise aegsest  
sihtotstarbest ei tähenda maa-ala terviklikku ega automaatset teise eesmärgiga  
kasutuselevõttu. See tähendab Audru Vallavolikogu poolse juhise andmist, mis suu- 
nas maakasutus antud alal võiks muutuda. Näiteks maade reservi arvamine elamu- 
maaks, ärimaaks, puhkemaaks, tootmismaaks või mõneks teiseks välja toodud ees- 
märgiks. Seega üldplaneering reserveerib valla erinevates osades maa mingiks  
kindla juhtfunktsiooni järgse maakasutuse eelistamiseks (juhtfunktsiooni järgi luba- 
tav maakasutus on lahti seletatud üldplaneeringu ptk 3.1). Sealjuures võib omavalit- 
sus kaaluda detailplaneeringuga reserveeritud alale anda ka kõrvalsihtotstarbeid,  
kuid need ei tohi pindalaliselt kokku moodustada üle 45% juhtotstarbe järgi lubatud  
sihtotstarvet või sihtotstarbeid ega olla vastuolus siinses üldplaneeringus toodud  
selgitustega antud juhtfunktsiooni kohase maakasutuse peamiste eesmärkide kohta  
(nt taastuvenergia alale elamute ehitamine ei taga juhtfunktsiooni järgse maa- 
kasutuse eesmärgi saavutamist vaid muudab seda keerulisemaks ja ei ole seetõttu  
lubatud).  

Üldplaneeringu elluviimisel tuleb lisaks arvestada, et maa reserveerimine mingil  
muul juhtfunktsioonil, kui tänane katastris olev või kehtestud detailplaneeringus  
olev maakasutuse sihtotstarve, ei anna alust oletada reserveeritud alale detailplanee- 
ringu kehtestamise tagamist. Vallavalitsusel ja volikogul on vaatamata maa reser- 
veerimisele õigus alati keelduda ka vastavalt reserveeritud juhtfunktsioonile algata- 

 
 
 
10 Olemasolev maakasutus on üldplaneeringus antud nii, et see vastaks reserveeritud juhtfunktsiooni 
peamisele maakasutusele.  
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tud ja koostatud detailplaneeringu kehtestamisest, kui selle elluviimine ei täidaks  
valla arengu üldeesmärke. Samuti võidakse detailplaneeringu kehtestamisest keel- 
duda, kui selle elluviimise tulemuste hindamiseks koostatud keskkonnamõju stra- 
teegilise hindamise aruandes ja planeeringu menetluse läbiviimisel jõutakse põhjen- 
datud järeldusteni reaalse keskkonnaohu või keskkonnakvaliteedi halvenemise koh- 
ta. Sellistel juhtudel Vallavalitsus ja Volikogu kaaluvad igakord mõju tegurite oluli- 
sust ja võtavad arvesse detailplaneeringu menetlusel esitatud seisukohti, seatud  
keskkonnatingimuste tõhusust ning langetavad saadud info alusel otsuse detailpla- 
neeringu kehtestamise võimalikkuse kohta konkreetsel juhul.  

Üldplaneeringut  viiakse  ellu  reserveeritud  juhtfunktsiooniga  ehk  
juhtotstarbega alal:  

1)  Valla osa üldplaneeringu kohustusega alal läbi valla osa üldplaneeringu  
 määratava maakasutuse ja detailplaneeringu koostamise tingimuste sead- 
 mise. Sellel alal toimub detailplaneeringute edasi menetlemine peale valla osa  
 üldplaneeringu kehtestamist.  

2)  Detailplaneeringu kohustusega alal läbi detailplaneeringu. Detailplaneerin- 
 gu kohustusega alal on juhtfunktsiooni eesmärk seega anda suund mille jaoks  
 on lubatud mingis valla piirkonnas detailplaneeringuid algatada. Selle eesmärk  
 on välistada neil aladel kogukonnale mitte sobilik muu maakasutus peale senise  
 või üldplaneeringuga reserveeritud juhtfunktsiooni järgse maakasutuse.  

3)  Detailplaneeringu kohustuseta aladel läbi projekteerimistingimuste väljas- 
 tamise ja läbi maakorralduslike toimingute jaoks lubade andmise või nen- 
 de toimingute kooskõlastamise vastavalt üldplaneeringus sätestatud reegli- 
 tele ja reserveeritud juhtfunktsiooni järgsele maakasutusele.  

Kui detailplaneeringu algatamise taotlus või projekteerimistingimuste taotlus või  
maakorralduslike toimingute eesmärk ei vasta üldplaneeringus määratule peab taot- 
leja esitama vallavalitsusele või vallavolikogule omapoolse motiveeritud põhjuse  
üldplaneeringu muutmiseks. Vallavolikogu võib erandkorras sellise taotluse alusel  
lubada koostada üldplaneeringut muutva detailplaneeringu. Samas on vallavoliko- 
gul õigus ka keelduda üldplaneeringu muutmisest, et tagada juba varem kokkulepi- 
tud maakasutuse arengusuundade ja reeglite järgimine. Seda, sest omavalitsusel on  
kohustus ennekõike tagada huvide tasakaalustatus ja vastavus valla juba varem kok- 
kulepitud üldistele arengueesmärkidele.  

Reserveeritud juhtfunktsiooni järgset maad võib maaomanik edasi kasutada selle  
praegusel sihtotstarbel seni, kuni ta seda soovib. Kui maad soovib kasutada planee- 
ringus toodud eesmärgil keegi teine, kui maaomanik ise, tuleb tal maa praeguselt  
maaomanikult ära osta või kokku leppida maaomanikuga selle kasutusõiguses muul  
viisil. Näiteks, saab elamumaana reserveeritud maale tellida detailplaneeringu ja  
vastavalt sellele kruntida maa elamukruntideks ja taotleda sinna ehituslubasid. 
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4  VALLA OSA ÜLDPLANEERINGU, TEEMAPLANEERINGU JA  
DETAILPLANEERINGUTE VAJADUS NING OLEMASOLEVATE 
PLANEERINGUTE KEHTIVUS  

Vabariigi Valitsuse 10.10.2014 määrusega nr 160 „Audru poldri looduskaitseala 
moodustamine ja kaitse-eeskirjaga" on kaitse alla võetud Põldeotsa ja Valgeranna 
külades ning Audru alevikus Audru poldri piirkond, mille eesmärk on säilitada, 
taastada ohustatud ja haruldaste linnuliikide elupaiku ning rändlindudele sobivaid 
peatumis- ja toitumisalasid. Valla osa üldplaneeringu koostamiseks vajadust ei ole. 
Audru poldri looduskaitsealast väljajäävad, kuid üldplaneeringuga hõlmamata alade 
juhtotstarve on valge ala, alal kehtestatud detailplaneeringud jäävad kehtima.  

Juhul kui soovitakse Audru valda rajada tuulepark tuleb selle rajamiseks koostada 
valla osa üldplaneering või teemaplaneering. Pärnu maavanem kehtestas 21.11.2013 
korraldusega nr 646 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu, 
millega on määratud maakonna tuuleenergeetika arendamise põhimõtted ja 
suundumused ning tuulikuparkide rajamiseks sobilikud maa-alad. 

Detailplaneering koostatakse omavalitsuse territooriumi väiksema osa kohta ja see  
on lähiaastateks kavandatava ehitustegevuse aluseks. Detailplaneering koostatakse  
üldjuhul saavutamaks üldplaneeringuga kavandatu elluviimist. Detailplaneeringu  
koostamist Audru valla territooriumil korraldab Audru Vallavalitsus, kes võib sõl- 
mida lepingu detailplaneeringu koostamise, korraldamise ja finantseerimise õiguse  
andmiseks kinnisasja omanikule või teistele isikutele, kellel on soov antud maa- 
alale ehitada.  

Valla osa üldplaneeringu ja detailplaneeringu kohustusega alad on määratud valla 
Üldplaneeringu kaardil.  

Detailplaneeringu kohustusega alal on uute hoonete ehitamine ja olemasolevatele 
hoonetele juurdeehitiste tegemine ning maa-alade jaotamine kruntideks ja 
olemasolevate kruntide piiride muutmine lubatud ainult kohaliku omavalitsuse 
kehtestatud detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringute kaudu uute tiheasutusalade 
moodustamist rannale ja kaldale ei lubata ehk rannal ja kaldal tuleb tagada piisavalt 
suured krundid vatsavalt üldplaneeringu ptk 2.2.3.1.  

Detailplaneeringut võib koostada nii paari krundi piiride muutmiseks kui ka 
suuremale elamu- või tööstuspiirkonnale. Maa-ala sobiv suurus on harilikult 
konkreetselt ehitamisele mineva krundi või kruntide suurus.  

 

4.1 Olemasolevad detailplaneeringud 
 

Varem kehtestatud detailplaneeringute alusel on määratud käesoleva üldplaneeringu 
kohane maakasutuse otsarve. Planeeringualal jäävad kehtima kõik varem kehtesta- 
tud detailplaneeringud. 
 

4.11         Üldplaneeringut muutvad planeeringud 
 
Meremäe kinnistu detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 48, 
lubati ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritaval alal, kuna mööda rannajoont on enamus 
hooneid ehituskeeluvööndis, samas krundi täisehitus on 6% ja planeeriti lisaks elamule 
majutushoone. 
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Lille tn 9 kinnistu detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu  4.11.2010 otsusega nr 83, 
lähteülesandega ei nõutud üldmaa suurust, seetõttu mais kehtima hakanud uue ÜPL kohaselt 
üldmaa sai väiksem. 
 
Kampli kinnistu detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu  02.06.2011 otsusega nr 38, 
ÜPL- järgi osaline sihtotstarve haljasalade maa, mida planeeringuga lubati muuta elamumaaks, 
kuna katastriüksuse sihtotstarve oli elamumaa. 
 
Kõrvitsa elamuala detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu  7.03.2013 otsusega nr 19, 
lubati ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritaval alal avaliku palliplatsi rajamiseks, kuna platsi 
kavandamine väljapoole ehituskeeluvööndit ei ole otstarbekas kõrge kaldanõlva ja metsa-ala tõttu. 
 
Nurme tee 13 ja 13 kinnistute detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 06.06.2013 
otsusega nr 52, lubati Nurme tee 13 eraldatava üldmaa krundi sihtotstarve muuta tootmismaaks ja 
liita Nurme tee 13 a olemasoleva tootmismaaga. 
 
Kaera kinnistu osaline detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 12.06.2014 otsusega 
nr 33, lubati ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritaval alal, kuna sooviti järgida väljakujunenud 
ehitusjoont maapealsete rajatiste ehitamiseks.  
 
Ringraja mängumaa detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 12.06.2014 otsusega nr 
36, ÜPL- järgi üldmaa, üldkasutatava maa sihtotstarve määrati kahel krundil ärimaaks ning ühel 
krundil ühiskondlike ehitiste maaks, planeeringuga võimaldati ringraja motospordile lisaks tegevus 
lastega peredele ja majutushoonete ehitamine. 
 
Mereääre ja Kambri kinnistute detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 10.09.2015 
otsusega nr 38, lubati ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritaval alal, kuna mööda rannajoont on 
enamus hooneid ehituskeeluvööndis, lisaks elamule lubatud ühel krundil majutustegevus, teisel 
krundil avalik juurdepääs kallasrajale. 
 
Pärnu maavanem kehtestas 15.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/736 Pärnu maakonna planeeringu 
teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha 
määramine" kehtestamine. Planeeritud joonehitise asukoht kantakse kehtestatud Audru valla 
üldplaneeringusse. Pärast Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliini trassikoridori asukoha kandmist 
Audru valla üldplaneeringusse kehtivad trassikoridori asukohas teemaplaneeringus sätestatud 
maakasutustingimused. Juurdepääs joonehitise asukohale on veebilehel. 
 
Juheta kinnistu detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 1.09.2016 otsusega nr 42, 
üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga on vähendatud ehituskeeluvööndit Juheta kinnistul, et 
anda ehitusõigus ühele ühepereelamule ja abihoonele. Krundil on lubatud kõrvaltegevusena 
kodumajutusteenuse pakkumine. Lubatud maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast 
elamumaaks 75-100% ja ärimaaks 0-25%. 
 
Saugaserva kinnistu detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 
35, üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga on lubatud maatulundusmaa asemel määrata 
riigikaitse juhtotstarbega maa 100 % Saugaserva kinnistu osas, et anda ehitusõigus Kaitseliidu 
Pärnumaa maleva staabi- ja tagalakeskusele. 
 
Audru hooldekeskuse detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 
54, üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga on lubatud elamumaa asemel määrata juhtotstarve 
üldkasutatavaks maaks 100 % detailplaneeringu ala osas, et anda ehitusõigus 
sotsiaalhoolekandeasutuste hoonetele. 
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5 RAKENDUSSÄTTED 

Varem kehtestatud detailplaneeringute alusel jätkatakse projekteerimist- ja 
ehituslubade väljastamist.  

Kõikide nende detailplaneeringute puhul, mille menetlus on pooleli tuleb arvesse  
võtta käesolevat üldplaneeringut. Juhul kui menetletav detailplaneering on vastu- 
olus käesoleva üldplaneeringuga tuleb see viia vastavusse üldplaneeringuga enne  
kui see esitatakse vastuvõtmiseks, avalikustamiseks või kehtestamiseks v.a. juhul,  
kui Audru Vallavolikogu on planeeringu algatanud otseselt käesolevat üldplanee- 
ringut muutva detailplaneeringuna koos vastava motivatsiooni esitamisega juba pla- 
neeringu algatamise faasis.  

Audru Poldri ala piirkonnas ei määra käesoleva üldplaneering maakasutuse juhtots- 
tarbeid (ala ei ole määratud valgeks alaks ptk 3.1 tähenduses). Lõplik areng, maa- 
kasutuse ja ehitamise reeglid ning säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tin- 
gimused (ehk keskkonnatingimused) määratakse Poldri ala käsitleva valla osa üld- 
planeeringus. Kuni valla osa üldplaneeringu kehtestamiseni ei menetleta Poldri ala  
osa üldplaneeringu piirkonnas edasi algatatud detailplaneeringuid. See on 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.  

Käesoleva valla üldplaneeringu kehtestamisega tunnistatakse ühtlasi kehtetuks 
planeeringu ala ulatuses Audru valla üldplaneering (koostanud Kaur Lass, 
kehtestatud Audru Vallavolikogu poolt 05.09.1996. a otsusega nr 269) ja Audru 
aleviku ja Pärnu linna vahelise ala osaüldplaneering (koostanud AS Entec, 
kehtestatud Audru Vallavolikogu poolt 06.02.2003. a otsusega nr 38).  

Käesolev üldplaneering teeb ettepaneku täpsustada või muuta Pärnu maakonna 
teemaplaneeringut Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 
väärtuslike maastike piiride ja rohevõrgustiku haaratud alade suuruse osas. 
Maakonnaplaneeringuga võrreldes on valdavalt rohealade osakaalu suurendatud.  

Kuna käesoleva planeeringu elluviimisest tekkiv mõju on hinnatud Audru valla 
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes, ei ole 
üldplaneeringu elluviimisest tekkivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 
mõjusid eraldi käesolevas üldplaneeringus välja toodud.  

Käesoleva üldplaneeringu elluviimise majanduslikud võimalused sõltuvad valla  
poolt kavandatavate tegevuste osas Audru valla arengukavas ja eelarves kavandata- 
vatest võimalustest. Eraomanike või arendajate initsiatiivil algatatavate detailpla- 
neeringute rahastamiseks sõlmib vald omaniku või detailplaneeringu algatamise  
taotlejaga planeeringu rahastamise kokkuleppe vastavalt seaduses ja Audru valla  
ehitusmääruses sätestatud korrale. Samuti toimub erahuvides arendatavate alade  
välja ehitamine arendaja vahenditest. Vastav täpne kord lepitakse iga kord eraldi  
kokku Audru Vallavalitsuse ja detailplaneeringu kehtestamisest huvitatud isiku  
vahelise lepingu alusel, mis sõlmitakse enne iga detailplaneeringu kehtestamist.  
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  AUDRU VALLAVOLIKOGU 
 
  M Ä Ä R U S   
 

 

AUDRU        04. november 2010 nr 30 

 

Audru valla üldplaneeringus  

ilmse ebatäpsuse parandamine 

 

Määrus  kehtestatakse Haldusmenetluse seaduse § 59, Audru valla ehitusmääruse § 

2 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 25 lg 5 alusel. 

 

§ 1. Parandada ilmne ebatäpsus Audru Vallavolikogu 13.05.2010  määruses nr 19 

“Audru valla üldplaneeringu kehtestamine” peatükk 2.2.3. kuuendas lõigus  ja lugeda 

õigeks sõnastuse “vähemalt 5 elamukrundiga ala” asemel “vähemalt 10 

elamukrundiga ala”.  

 

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehtedes Pärnu Postimees ja Tuleviku Nimel ning Audru 

valla veebilehel. 

 

§ 3. Määrus jõustub kolmandal  päeval pärast avalikustamist. 

 

 

 

 

 

Siim Suursild 

Volikogu esimees 
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