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ÜLDOSA 

Käesoleva töö tellis OÜ Geoengeneeringult Pärnu Linnavalitsus ja töö valmis tihedas 

koostöös OÜ Geoengineeringu ja Pärnu Linnavalitsuse erinevate osakondade vahel.  

Geoloogilised peatükid ja joonised koostas AS GIB R. Raudsepa juhendamisel. 

Töös antakse ülevaade Pärnu maakonna ja linna geoloogilisest ehitusest ja tuginedes sellele 

ning geotehnilistele uuringutele nin geotehnilistele protsessidele ja nähtustele on töös antud 

vaadeldavate ala geotehniliste rajoneerimise skeemid ja lühidalt hinnatud ka enamlevinud 

pinnaste omadusi. 

Põhjalikumalt on üritatud hinnata geotehnilisi nähtusi ja protsesse: maalihked, üleujutused ja 

maapinna vajumine ja toodud soovitused, mis võimaldavad vähendada nende mõju. 

Töö eesmärk on anda soovitused Pärnu linna planeeringu koostamiseks ja planeerimise käigus 

õigete otsuste tegemiseks. 

Toodud info võib olla aluseks esialgsete hinnanute tegemisel linna eriosades, kuid ei võimalda 

anda insenerlike lahendusi konkreetste projektide koostamisel. Insenerlikud lahendused 

konkreetsetel objektidel peavad tuginema selle objekti jaoks tehtavatel uuringutel. 

Töö koostasid OÜ Geoengineering ja AS GIB prof. M. Metsa juhendamisel. 

 

1. PÄRNU MAAKONNA GEOTEHNILINE RAJONEERIMINE 

 

1.1. Üldandmed 

Maakonna geotehniliise rajoneerimise kaardi koostamisel on kasutatud geoloogilisi ja 

hüdrogeoloogilisi kaarte mõõtkavas 1:200000, Eesti litoloogilis-mullastikulist kaarti mõõdus 

1:200000 ja Maa-ameti Ehitusgeoloogia Fondist 786 ehitusgeoloogilise aruande materjale. 

Kaardi koostamisel on arvestatud vundeerimissügavusse (1,5-2 m) ja sellest sügavamale 

jäävate pinnastega. Lisaks pinnastele on kaardile kantud ka markantsemad pinnavormid ja 

nüüdisaegsed geoloogilised protsessid, mis mõjutavad ehitustegevust või mille kulgu mõjutab 

inimtegevus. 

1.2. Reljeef ja pinnavormid 

Pärnu maakond jääb kolme suure orograafilise ühiku piiresse. Pärnu madalik hõlmab suurema 

osa maakonnast ja jääb siia tervikuna. Maakonna põhja- ja loodeossa ulatub Lääne-Eesti 
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madalik, kaguossa aga Sakala kõrgustik. Omaette ühikud moodustavad Kihnu ja Ruhnu 

saared. 

Pärnu madalik on valdavalt tasane, absoluutkõrgused ei ületa siin 20 m, alles kirdepiiril ja 

lääneosas ulatub maapind 40 m.ü.m. 

Pärnu madalikul esineb 5 erinevat geomorfoloogilist piirkonda. Madaliku keskosa on tasase 

pinnaga meretasandik, millesse lõikuvad Pärnu jõe ja ta lisajõgede (Reiu, Navesti, Käru, 

Vändra, Sauga) ning Audru jõe orud. Silmapaistvaks pinnavormiks on Lelle-Linnuse 

otsamoreen Laanelt Kilksamani ja lääneossa Kalli-Rõngu vahemikus (kõrgus 2-3 m ja laius 

0,3-1 km). Otsamoreeniga risti asuvad väiksemad mõhnad ja sandurid Seljametsa, Lavassaare 

ja Maima lähedal (kõrgus 3-5 m). 

Pärnu madaliku äärealad on valdavalt mere- ja jääpaisjärvetasandike ning ulatuslike soode all. 

Kaguosas Sakala kõrgustiku ees on laialdased jääpaisjärvetasandikud, kus esineb luiteid ja 

madalaid akumulatsiooniterrasse. 

Pärnu madaliku kõrgemaks osaks on Varbla-Tõstamaa kõrgustik, kus kerkib kolm suuremat 

loode-kagusuunalist pinnavormi – Varbla ja Tammistu voored ja Tõstamaa kõrgend. 

Viimaseid eraldab Tõhela-Ermistu järve nõgu. Kõrgustiku nõlvad on kohati abradeeritud 

astangulisteks. Karuga-Männikuste lähedal ulatuvad Tõstamaa kõrgendini lõuna-

kagusuunalised järsunõlvalised 2-10 m kõrgused oosid. 

Eraldi geomorfoloogilise ühiku moodustab Tõstamaa-Varbla rannik, mis on kohati liigestatud 

loode-kagusuunalistest kaugele maismaale tunginud lahtedest (Vaiste, Värati jt.) ja nende 

vahelistest poolsaartest. Valdavalt on siin kivikülvidega abrasiooni-akumulatsioonitasandik, 

mis ulatub rannajoonest 2-3 km kaugusele kuni luitestunud rannavallideni. Varbla-Tõstamaa 

rand on suures osas kivine abradeeritud moreenrand, lahesoppides esineb ka liivarandu. 

Erinev on Pärnu-Häädemeeste rannik, kus esinevad ulatuslikud rannavallidele kujunenud 

luiteahelikud Pärnu-Ikla vahemikus. Kõrgemad on luited Rannametsa küla lähedal, kus 

suhteline kõrgus ulatub 20-25 m ja absoluutkõrgus 39 m. Luiteaheliku taha jääb Tolkuse raba, 

millest idas kulgeb vanem madalam luiteahelik. Häädemeeste kohal nad ühinevad. Luidete 

taha jääb ulatuslik abrasiooni-akumulatsioonitasandik. 

Maakonna põhjaosa ulatub Lääne-Eesti madalikule, kus maapinna kõrgus ei ületa 40 m ü.m. 

Loodepiiril ulatuvad rannikuni kirde-edelasuunalised voored ja liigestavad ranniku rohketeks 

lahtedeks ja neemedeks. Koonga ja Mihkli ümbruses kerkib ümbritsevatest sootasandikest 

kõrgemale. Siin on ulatuslikud abradeeritud moreeni- ja paetasandikud, kus esineb kõvast 
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peaaegu kihitamata lubjakivist välja kulutatud kõrgendikke (Mihklis, Oidremal, Koongas, 

Pärnu-Jaagupi lähedal). 

Maakonna kaguosa jääb Sakala kõrgustiku edelaservale, kus maapinna kõrgused on enamasti 

40-60 m ü.m. Reljeef on tasane või nõrgalt lainjas. Reljeefis tuleb esile kirde-edelasuunaline 

voorestatus, kus voorte kõrgus on 3-8 m. Kõrgustiku läänenõlval vastu Pärnu madalikku 

esineb abrasiooniastanguid ja –terrasse. 

Kõrgustiku nõlva liigestab Reiu jõe lai keskjooksu org, mis on täidetud orusanduriga. 

Järsuveerulistest madalatest orgudest liigestatud on ka Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa ümbrus. 

Idaosas lõikub Sakala kõrgustiku tasandikesse Halliste ürgorg. 

Suurematest sootasandikest on siin Nigula raba. 

Eraldi ühikud on kaks suuremat saart – Kihnu ja Ruhnu. Kihnu ulatub 8,5 m kõrgusele ü.m. 

Meretasandikku liigestab saart läbiv luitestunud rannavall ja üksikud väiksemad luited. 

Ruhnu on suhteliselt tasase pinnaga, ainult rannikul esineb astanguid ja luiteid. Kirderannikul 

on astang kuni 10 m kõrgune ja seal paljandub ka aluspõhi. 

 

1.3. Pärnu maakonna aluspõhi 

Aluspõhja settekivimite kompleksi moodustavad devoni, siluri, ordoviitsiumi ja kambriumi 

kivimid. 

Maakonna põhjapoolses osas avanevad aluspõhjas alamsiluri lubjakivid, lõunapoolses osas 

aga keskdevoni liivakivid ja savid. 

Devoni setted avanevad Tõstamaa-Saulepa-Pärnu-Selja-Oja joonelt lõunas. Nad lasuvad 

uhutud siluri setete pinnal ja nende paksus suureneb lõuna suunas ning ulatub kohati kuni 180 

meetrini. 

Burtnieki lade avaneb maakonna lõunapiiril u. 3 km laiuse ribana. Veelikse ümbruses esineb 

ka väikseid paljandeid. Lade koosneb nõrgalt tsementeerunud põimjaskihilistest liivakividest, 

kohati ka tihedast peenliivast. 

Aruküla lademe avamus moodustab 12-20 km laiuse vööndi ja paljandid esinevad Reiu jõe 

ääres Kilingi-Nõmme lähedal Tihemetsas, Kivilaanes, Häädemeeste, Kabli ümbruses ja Iklast 

idas. 

Koostiselt on Aruküla lademe kivimid lähedased Burtnieki lademele – liivakivid, aleuroliidid, 

harvem savid. Nende kahe lademe üldpaksus on üle 50 m ja mis suureneb lõuna poole. 
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Nende all lamavad mõnevõrra erineva koostisega Narva lademe kivimid. Lademe alumises 

osas esinevad dolomiidid ja merglid savi vahekihtidega, keskosas domeriidid ja ülemises osas 

aleuroliidid ja dolomiidid liivakivi vahekihtidega. 

Narva lademe kivimid avanevad 20-25 km laiuse vööndina Halliste jõest kuni Pärnu laheni 

Häädemeeste-Ristiküla-Saunametsa jooneni ja ulatub Ruhnu saarele. Lademe paksus on 

keskmiselt 70 m. 

Keskdevoni alumine osa, Pärnu lade koosneb põhiliselt savikate vahekihtidega liivakividest, 

mis alumises osas on nõrgalt ja keskmiselt tsementeerunud, ülemises osas aga tugevalt. Pärnu 

lademe avamus on kitsa vööndina piki Pärnu jõge, suuremal alal aga Tõstamaast lõuna pool ja 

Kihnu saarel. Lademe paksus on väga muutlik – mõnest meetrist 20 meetrini. 

Pärnu jõest loodesse jääva ala hõlmavad alamsiluri kivimite avamused. Ülemsiluri kivimid on 

Pärnu rajooni esindatud vaid Paadla lademe tugevate, kohati kavernoossete dolomiitidega, 

mis avanevad saareliselt Tõstamaa poolsaarel. 

Alamsiluri ladesitkus on ülemine osa sarnane Paadla lademega. Rootsiküla lade koosneb 

tugevast dolomiidist, mille paksus on kuni 15 m. Lade avaneb vaid Tõstamaa ja Varbla 

ümbruses laiguti. 

Ulatuslikul alal rajooni põhjaosas avaneb Jaagarahu lademe dolomiit, mis paljandub Koonga, 

Mihkli ja Parasma lähedal. Pärnu-Jaagupi ja Mihkli ümbruses esineb lademes keskkristalset 

lubjakivist bioherme, mis lubjakivi tugevuselt erinevad järsult ümbruskonna settekivimeist ja 

ulatuvad u. 0.5 m läbimõõduga saartena ümbruskonnast kõrgemale. 

Jaagarahu lademe lamamiks on erineva paksusega (3-77 m) domeriidid ja merglid, kohati 

savika dolomiidi vahekihtidega merglid, mis kuuluvad Jaani lademesse. Lademe avamus jääb 

kitsa käärulise ribana rajooni põhjaossa. Kohati aga Jaani lade Pärnu rajooni põhjaosas üldse 

puudub ja siin esineb Adavere lademe savikas lubjakivi ja mergel. 

Rajooni lääneosas avanevad Jaani ja Jaagurahu lade kohati saareliselt. 

Aluspõhja lõikunud orgudes ja nõgudes avanevad ka Raikküla lademe tihedad lubjakivid, 

mille lamamiks on Juuru lademe saviste vahekihtidega ja väga vahelduva tugevusega 

lubjakivid. 

Siluri ladestu lamamiks olevad ordoviitsiumi kivimid aga ehitusgeoloogiliselt mingit tähtsust 

ei oma. 

Aluspõhja reljeef on tunduvalt rohkem liigestatud kui nüüdisaegne. Reljeefis peamisteks 

vormideks on platood, lauged nõlvad, madalikud ja neisse lõikunud sügavad kanjonilaadsed 
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orud. Vana reljeefi absoluutsed kõrgused ulatuvad – 141 m ü.m. (Kalita lähedal) kuni 40 m 

ü.m. (Sakala kõrgustiku nõlval). 

Kõige kõrgem on Sakala platoo ääreala rajooni kaguosas, mis on kulutatud Aruküla ja 

Burtnieki lademe liivakividesse. Rajooni põhjaosa jääb Siluri platoo nõlvale, mis äärmises 

põhjaosas ulatub üle 40 m ü.m. 

Platoode nõlvad lähevad laugelt üle Pärnu madalikuks, mis haarab enamuse rajooni pindalast. 

Madaliku pind on kulutatud siluri ja devoni settekivimeisse ja aluspõhja reljeefi kõrgused on 

20 kuni -30 m ü.m. 

Siluri platoo nõlv on liigestatud orgudest, mille laius on kuni 2 km ja sügavus isegi kuni 195 

m. Ka Pärnu madaliku piires esineb sügav mattunud org. 

Vanad orud on täitunud kvaternaari setetega ja nüüdisaegses reljeefis ei ole jälgitavad. 

Aluspõhja geoloogiline kaart on antud joonisel 1.
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Joonis 1. Aluspõhja geoloogiline kaart ja stratigraafiline skeem. 
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1.4. Pärnu maakonna pinnakate 

Pinnakatte kirjeldamisel on võetud aluseks A.Kesseli poolt koostatud kvaternaargeoloogia 

kaart (Kessel, 1986), mis on antud joonisel 2. See kaart iseloomustab heal tasemel ala 

geoloogilist ajalugu ja ehitust.  

Joonis 2. Pärnu maakonna kvarternaarigeoloogia kaart (Kessel, 1986) 
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Pinnakate on reljeefi piires nii koostiselt, vanuselt kui paksuselt mitmekesine. Õhem on 

pinnakate aluspõhjalise platoo nõlvadel, kus ta kohati isegi puudub või on 0.1-2 m paksune. 

Suurem on pinnakatte paksus aluspõhja reljeefi nõgudes ja sügavalt aluspõhja lõikunud 

orgudes. Audru-Kaeli joonelt lõunas pinnakatte paksus suureneb kuni 60 meetrini ja 

maksimaalne paksuse (207 m) saavutab Kalita-Peedu mattunud orus. 

Pinnakatte koostis ja lasuvussuhted on keerukamad mattunud orgudes, aluspõhjaliste nõgude 

piires ja markantsemates positiivsetes pinnavormides. 

Pärnu rajooni piires esineb kolm erivanuselist moreeni, mida eraldavad liivad, saviliivad ja 

liivsavid ning nad on kaetud hilis- ja pärastjääaja setetega. 

Vanemad moreenid on kindlaks tehtud Kalita-Peedu orus. Kõige vanem moreen on 

tumepruun liivsavi- ja saviliivmoreen. Noorematest moreenidest erineb ta suure tiheduse ja 

vähese karbonaatide sisalduse poolest. Moreenis esineb jääjõelist liiva ja kruusa vahekihte 

ning jääjärveliste liivade (tolm- ja peenliiv) suure paksusega kihte. 

Orgudes tumepruunil moreenil ja aluspõhja reljeefi nõgudes devoni setetel lasub hall tihe 

saviliiv- ja liivsavimoreen, mille jämepurrus valdavad karbonaatsed kivimid. Moreenis on 

vähem ja õhukesi jääsulamisveesetete vahekihte ja läätsi. Halli moreeni paksus on kuni 20 m. 

Peedu-Kalita orus aga üle 75 m. 

Erinev on viimase (valdai) jäätumise moreen. Suure maa-ala piires on moreen erinev koostise 

ja omadustega. Maakonna põhjaosas siluri kivimite avamusalal esineb pruunikas- ja 

kollakashall, valdavalt saviliivmoreen. Moreen on jämepurrurikas ja kohati esineb 

lubjakividel jämepurdmoreeni (Soontaga, Halinga, Libatse). Moreen on erineva tiheduse ja 

konsistentsiga, siluri avamusel on moreen väikese paksusega, tavaliselt 1-2 m, harva kuni 20 

m (Enge). Moreenilasundi paksus suureneb lõuna suunas (Audru, Sauga). 

Keskdevoni Pärnu lademe avamusel esineb pruunikas- või kollakashall kerge liivane 

saviliivmoreen, mille jämepurrus on palju karbonaatseid kivimeid (70-90 %). Moreenilasundi 

paksus on põhjapoolse osaga võrreldes suurem (10 m Pärnu ümbruses ja kuni 30 m Laol). 

Narva lademe avamusel on saviliivmoreeni jämepurrus valdavalt devoni ja siluri merglid ning 

dolomiidid. Füüsikalistelt omadustelt ei erine moreen Pärnu lademe avamusala omast. 

Rajooni lõunaosas Aruküla lademe avamusel esineb punakaspruun valdavalt saviliivmoreen, 

kus jämepurrus on ülekaalus devoni settekivimid. Moreen on väga erinevate füüsikaliste 

omadustega. Kihi paksus on väike, 3-5 m, ainult orgudes on suurem. 

Moreeni sees ja all esineb väga erinevas paksuses nii viimase jäätumise kui vanemaid 

jääsulamisveesetteid. Geotehniliste uuringute andmeil on neid väga erinevas paksuses. 
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Enamuses esineb peen- ja tolmliiva (Kõrma, Tõhela), kuid ka kruusliiva ja kruusa 

(Vaskrääma, Nurme, Suigu, Liu, Tihemetsa). Lanksaares on moreenisisestes liivades selgelt 

jälgitav viirtekstuur. Taalis on moreeni sees suures paksuses liivsavi ja saviliiva läätsi. 

Jäätumiste vahelised ja ka valdai jäätumiste staadiumite vahelised järve- ja soosetted on väga 

piiratud levikuga (Karuküla) ja geotehnilises mõttes erilist tähtsust ei oma. 

Laialdase leviku, mitmekesise koostise ja erinevate omadustega on viimase jäätumise järgsed 

jääsulamisveesetted. 

Jääjõgede setted on esindatud erineva terasuurusega põimjaskihiliste liivade ja kruusaga, mille 

paksus on kõige suurem oosides ning fluviomõhnades (Kilingi-Nõmme ümbruses, Potsepal, 

Karugal). Oosides on ka materjal kõige jämedam – kruus ja veerised. Väiksem on setete 

paksus sanduritasandikel (Potsepal, Kergus). Jääsulamisveesetteid esineb ka otsamoreenide 

sisemuses, kus kohati on nende struktuur rikutud (Kalli, Rõnga jne.). 

Jääpaisjärvede setted lasuvad kas aluspõhjakivimeil või valdai jäätumise moreenil. Siin on 

tegemist nii kohalike kui Balti jääpaisjärve erinevate staadiumite setetega. Koostiselt on nad 

peen-ja tolmliivad, saviliivad ja liivsavid, milles sageli on hästi jälgitav viirtekstuur. Kohalike 

jääjärvede setted on absoluutkõrgusest 39 m madalamal kaetud Balti jääpaisjärve setetega. 

Sakala kõrgustiku nõlval on jääpaisjärve setted valdavalt peen- ja tolmliivast, madalamal (20 

m madalamal) aga viirsavidest, kihitamata liivsavist ja saviliivast. Jääpaisjärve setete paksus 

on kõrgemal nõlval 1-2 m, madalamal kuni 20 m. Jämedamat materjali (jämeliiv, kruus, 

veerised) esineb vaid piiratud alal Sakala kõrgustiku nõlval ja jalamil rannavallide koostises. 

Laialdasel territooriumil esinevad holotseeni setted, mis on esindatud mere-, järve-, jõe-, 

tuule- ja soosetetega ja sisaldavad kõik vähem või rohkem orgaanilist materjali kas pesana, 

kihtidena või hajutatult. 

Meresetted on peamiselt esindatud liivadega, harva saviliivadega ja kruusaste setetega. 

Jämeliiv ja kruus esineb vaid kitsas rannikuvööndis rannavallide piires või luiteliivade 

lamamina. Meresetete paksus on mõnest sentimeetrist kuni 9 meetrini. Sageli on meresetted 

maetud tuule- või soosetete alla. 

Nüüdisaegsed meresetted esinevad väga kitsas rannavööndis mudase liiva ja saviliivana. Ka 

nende paksus on väike, mitte üle 1.5 m. 

Tuulesetted esinevad erivanuseliste luiteahelike piires Sakala kõrgustiku nõlval (Balti 

jääpaisjärve rannavööndis) ja Pärnust lõunas kuni Iklani, väikeses ulatuses ka Tõstamaa 

poolsaarel. Tuulesetted on hästi sorteeritud peen- ja keskliivad, mis esinevad 2-4 m paksuselt, 

harva kuni 25 m paksuselt. 
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Alluviaalsed setted on väga piiratud levikuga ja mõnes orus esinevad vaid kitsaste 

segmentidena. Enam on neid Reiu jõe orus, Audru ja Pärnu jõe ääres, Halliste jõe ääres ja 

Kilingi-Nõmme ümbruse orgudes. Koostises esinevad väga erinevad pinnased mudastest 

saviliivadest kuni kruusani. Ka setete paksus on erinev, tavaliselt 2-3 m, Reiu jõe ääres aga 

kuni 6 m. 

Järvesetteid esineb soodes turbalasundi all ja nad on esindatud tolm- ja peenliivaga, mis 

sisaldavad rikkalikult orgaanilist materjali, või sapropeelina. Harva esineb järvelupja (Nigula 

rabas). Järvesetete paksus on 2-3 m. 

Holotseeni setteist on Pärnu rajoonis kõige laiema levikuga soosetted, mis lasuvad järve-, 

mere- või jääpaisjärvesetetel, harva ka moreenil. Esineb nii raba-, siirdesoo- kui 

madalsooturvast. Turvas on erineva lagunemisastme ja botaanilise koostisega nii erinevates 

soodes kui ühe soo piires. 

Turbakihi paksus on 1-10 m. Kõige suurem on turba paksus (kuni 10 m) Lavassaare rabas. 

Tuginedes ülaltoodud pinnakatte kaardile on geoloogia Keskus koostanud maavara 

uuringuteks uue pinnakatte kaardi. Geoloogilise ajaloo osas on see kaart valsem, kuid 

pinnakattest üldise ülevaate saamiseks näitlikum. Arvestades seda on ka see kaart lisatud. (vt. 

joonis 3) 
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Joonis 3. Pärnu ümbruse pinnakatte kaart. 
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1.5. Pärnu maakonna geotehniline rajoneerimine 

Pärnu  maakond jaguneb kahe suure valdkonna vahel – Kõrg- ja Madal-Eesti. Kõrg-Eesti 

valdkonda (I) jääb suhteliselt väike maakonna kaguosa, kogu ülejäänud ala kuulub Madal-

Eestisse (II). 

Kõrg-Eestisse jäävas osas pole rajoone eraldatud. Siia jääb orgudest liigestatud Sakala 

kõrgustiku nõlv. Pinnakate on väga ebaühtlase paksusega, kuna ala läbib Peedu-Kalita 

mattunud org. Suures osas koosneb pinnakate moreenist, kõrgustiku jalamil on moreenil 

suures paksuses liiva. 

Pinnasevesi esineb 1.5-3 m sügavusel maapinnast. 

Madal-Eestisse jääv ala jaguneb 2 rajooni vahel – Lääne-Eesti madalik (II A) ja Pärnu 

madalik (II B). Lääne-Eesti madaliku (II A) piires on pinnakate suhteliselt õhuke või puudub 

täiesti. Vundeerimissügavusse jääb suures osas hea kandevõimega jämepurrurikas moreen või 

lubjakivi. Pinnasevesi jääb 1,5-5 m sügavusele maapinnast, soodes ja orgudes ulatub 

kõrgemale. 

Lääne-Eesti madaliku piires on eraldatud 3 alamrajooni. 

II A1 – Mihkli-Koonga ümbruse alvarid ja õhukese pinnakattega alad. Pinnasevesi on 

valdavalt 2 m sügavamal. Selles alamrajoonis tuleb arvestada karsti esinemisega. 

II A2 – Pärnu-Jaagupi - Kaisma ümbrus, mis on võrreldes II A1 alamrajooniga liigestatum ja 

geotehnilistelt tingimustelt mitmekesisem. Alvarite ja moreenitasandike vahele jääb 

väiksemaid viirsavitasandike. 

Pinnasevesi esineb 1.5-3 m sügavusel. 

Pärnu madaliku (II B) piires on eraldatud 9 alamrajooni. 

II B1 – Vändra ümbrus Pärnu jõe keskjooksu piirkonnas. Geoloogiline ehitus on keerukas. 

Õhukese moreenist pinnakattega alad vahelduvad nõrkade savipinnastega (viirsavid, 

saviliivad) ning liivadega. Pinnasevesi on kõrgel – 1-2 m sügavusel. 

II B2 – Tootsi-Suigu alarajoonis jääb vundeerimissügavusse moreen, mida kohati katab õhuke 

liiv. Alarajooni piirab kagust Lelle-Linnuse otsamoreen. Alarajooni piiresse jääb ka ulatuslik 

Pööravere raba e. Suursoo. 

Pinnasevesi on kõrgel (0.5-1 m sügavusel maapinnast). 

II B3 – Tõstamaa-Paadrema ümbruse voorestatud ala ümbritsevad tasandikud, kus liivakihi all 

lamavad viirsavid. Rannikuvööndis jääb vundeerimissügavusse moreen. 

Pinnasevesi on kõrgel, asudes 1.5-2 m sügavusel. 
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II B4 – Tõstamaa poolsaare lõunaosa Karuga-Lao ümbruses jääb devoni kivimite avamusalale. 

Moreen on selles alarajoonis valdavalt halbade geotehniliste omadustega. Ooside ja luidete 

piires esinevad liivad-kruusad. 

Pinnasevesi on 1-2 m sügavusel. 

II B5 – Vaskrääma-Häädemeeste-Ikla alarajoon jääb Sakala kõrgustiku jalami ette ja on 

liivade ning moreeni levikuala, kus kohati on pinnakate ka nii õhuke, et 

vundeerimissügavusse jääb liivakivi. Pinnasevesi on kõrgel, 1-2 m sügavusel maapinnast. 

Äravoolu tingimused on suhteliselt halvad ja Sakala kõrgustikult pealevalguval veel puudub 

drenaaž. Seega on ala liigestatud arvukatest suurematest ja väiksematest soodest. 

II B6 – Tohera-Tori-Sindi saviliiva ja liivsaviga kaetud moreeni ala, kus kohati ulatub moreen 

maapinnale. Pinnasevesi on kõrgel. 

II B7 – Pärivere ümbruses esinevad 2-3 m paksuselt voolava konsistentsiga viirsavid moreenil. 

Viirsavi katab väga õhuke liivakiht. Pinnasevesi on viirsavide pealsetes liivades. 

II B8 – Audru-Pärnu-Uulu alarajooni iseloomustab mereliivaga kaetud viirsavide esinemine. 

Liiva paksus on ebaühtlane, 2-6 m. Liiva lamamiks on 3-15 m paksuselt nõrku savipinnaseid, 

valdavalt viirsavi. 

Ala iseloomustab veel 2 veehorisondi esinemine, ülemine viirsavide pealsetes mereliivades ja 

alumine surveline veehorisont viirsavide all moreenis või jääjõeliivas. Ülemine pinnasevee 

horisont on 1-2 m sügavusel. Äravoolutingimused on raskendatud, kuna rannikuvööndis 

esinevad luited sulgevad äravoolu. Nii on luidete taha tekkinud sood. Siia alarajooni jääb ka 

Tolkuse raba. 

Alarajoonis on Pärnu jõe alamjooksul maalihkeoht. Pärnu lahe rannikul kohevate mereliivade 

levikualal on rand vastavalt oma asendile lainetuse ja valitsevate tuulte suhtes alluv 

abrasioonile, kohati ka akumulatsioonil. Seega on rand tundlik igasugustele loodusliku režiimi 

muutustele. 

II B9 – Pärnu madaliku põhjaosa soostik. Siia jääb keeruka konfiguratsiooniga mitmest soost 

ja rabast koosnev süsteem, kus turba paksus on 2-10 m. 
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2. PÄRNU LINNA GEOTEHNILINE RAJONEERIMINE 

 

2.1. Geograafiline asend 

Pärnu linn asub Pärnu viirsavibasseinil, kus hõlmab Pärnu lahe ja 6...12 km laiuse 

rannavööndi lahe põhjaosas. Viirsavi levila on umbes 20 km laiune, Pärnu lahe laiusega 

võrreldav ala. Levila pikkust on raske hinnata. Põhja poolt eraldab Pärnu viirsavibasseini Are 

viirsavibasseinist Pandivere staadiumi otsamoreen, lõuna pool on basseini piir mere all (joonis  

2.). Võib oletada, et viirsavi levib vähemalt 100 m kaugusele praegusest rannajoonest. 

Pärnu linn asub viirsavibasseini kagunõlval, väikseimad on viirsavi paksus linna kagu- ja 

idaosas, suurimad kesklinnas ja linna lääneosas. 

 

2.2. Geoloogilise ehituse põhijooni 

Pärnu linna maa-alal aluspõhi ei avane. Ta on kaetud pinnakatega ja asub 15...45 m sügavusel. 

Aluspõhi on esindatud linna põhja ja keskosas Siluri Jaagurahu lademe setetega ja lõunaosas 

Devoni Aruküla lademega. 

Aluspõhjal asuv pinnakate on esindatud moreeni, jääjõeliste liivade, jääjärveliste viirsavide 

ning mereliste liivadega. 

Moreen oma enamuses on esindatud kõvade savimöllidega, mis kohati on kaetud 

ümbersettinud nõrgemate moreenierimitega, millede paksus ei ole suurem 1...1.5 m. Moreenil 

kasuvad jääjõelised liivad (maetud oosidena) ja viirsavi. Viirsavide alumine pind koos 

moreeniga jälgib aluspõhja reljeefi, väljaarvatud kohtades, kus moreeni ja viirsavi vahele 

jäävad jääjõelised liivad. Geotehniliselt on Pärnu linnas määravaks viirsavi 

lasumistingimused, tema paksus ja temal lamava mereliiva paksus. Nende iseloomustamiseks 

on väljatoodud viirsavide lamami ja lasumi kaardid. 

Viirsavi alumise pinna reljeef 

Viirsavi lamamiks on sinakashall kõva möllsavi moreen või sellel lasuv tihe jääjõeline liiv.  

Nimetatud kontaktpind on selgelt väljenduv piir glatsiaalsete ja fluvioglatsiaalsete ning 

limnoglatsiaalsete setete vahel. Geotehniliselt on ta tähtis, kui vaivundamendi kandva kihi 

pind. 
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Moreeni pealispind ei ole tasane. Pärnu jõe suudmest põhja, ida ja lääne suunas tõuseb 

moreeni pealispind absoluutkõrguselt -17...-20 m kuni absoluutkõrguseni 5...10 m 

viirsavibasseini äärealadel. Pärnu linnas on moreeni lasumissügavus väikseim Raekülas (-5...  

-7 m). Moreeni erodeeritud nõgu on nõlvadel väheliigestavad lokaalsed 2...5 m sügavused või 

suuremad 5...10 m sügavused lohud. Lohkude mõõtmed ei ületa 10...50 m väiksematel ja 

100... 200 m suurematel vormidel, mille tõttu väiksemad lohud ei peegeldu viirsavi lamami 

lasumissügavuse skeemil (joonis 5). 

 

Jääjõelistest liivadest on moodustunud oosilaadsed vormid, mille tõttu viirsavi 

lasumistingimused võivad olla väga keerukad (joonis 6). 
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Viirsavi pealispinna reljeef 

Viirsavi pealispind on tasane, pinna absoluutkõrgus kasvab pidevalt põhja suunas (joonis 7). 

Mere ääres lasub viirsavi absoluutkõrgusel -3 m, 1.5-2 km põhja pool on viirsavi pealispinna 

kõrgusmärk 0 m ning 2.5-3 km kaugusel rannast lasub viirsavi juba absoluutkõrgusel 5...6 m. 

Edaspidi muutub viirsavi pealispinna absoluutkõrgus väga aeglaselt ulatudes Sindi alevikus 

9...10 m (umbes 11 km kaugusel mererannast). Joonisel 8 on iseloomulik lõuna-põhja 

suunaline geoloogiline lõige Pärnus. 







24 

 

 

 

Viirsavil lasuvad pinnased 

Viirsavi katavad valdavalt peen- või tolmliivad 1...7m paksuselt. Kõige paksem on liivakiht 

linna kaguosas, õhem Pärnu jõe paremal kaldal kuni Ehitajte tee jooneni. Kesklinnas lasub 

2...3 m paksusel liivakihil 1...2 m kultuurikiht. Linna põhjaosas esineb liivakihis 

absoluutkõrgusel 6...7 m kuni 1.5 m paksuseid turbakihte või läätsi. 

Mereliivade paksus ning nende geotehnilised omadused on tähtsad madalvundamentide 

projekteerimisel. 

Pinnase- ja põhjavesi 

Pärnu linna piires esineb kvaternaarseis setteis kaks pinnaseveehorisonti. Esimene 

mereliivades lasuv surveta ja teine viirsavi lamamis lasuv surveline veehorisont. 

Esimese horisondi veetase asus 1 m sügavusel maapinnast kanalisatsiooni väljaehitamiseni 

(Pärnu jõe kallastel võis olla sügavamal) ja sõltus sademete hulgast ning aastaajast. Tänaseks 

on pinnasevee tase alanenud ja sõltub otseselt kanalisatsiooni süsteemist. 

Teine surveline veehorisont lasub moreenis ning fluvioglatsiaalses liivas ning on ühenduses 

Pärnu-Siluri veeladestuga. Eesti Geoloogia Keskuse Hüdrogeoloogia osakonna poolt tehtud 

veeladestu režiimivaatlused alates 1960.a. registreerivad survetaseme pidevat langust. 

Piesomeetrilise taseme dünaamikat iseloomustavad viie pikema vaatlusperioodiga kaevu 

mõõtmisandmed (joonis 9) ja Pärnu siluri põhjaveeladestu survetaseme kaart 1985.a (joonis 

10)  

Survelang taastus möödunud sajandi üheksakümnendatel aastatel peale Reiu veehaarde 

väljaehitamist. 
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3. HÜDROLOOGIA JA HÜDROGEOLOOGIA 

 

Pärnu linna maapinna ja hoonete käitumine sõltub hüdrogeoloogilisest olukorrast linnas. Seda 

olukorda ei mõjuta pinnaseveehorisont, mille tase jääb täna 1...2.5 m sügavusele maapinnast 

ja sõltub sademetest ja sulavetest. Pinnasevee taseme muutusi mõjutab viimasel ajal 

väljaehitatud kanalisatsioonisüsteem, mis dreenina töötades alandab võimalikke pinnasevee 

maksimume, kuid tänu liivade lõimisele (möllised liivad) on pinnasevee maksimumi ja 

miinimumi vahe suhteliselt suur 0.5...0.8 m. 

See tasemete vahe võib mõjutada kaevetöid kommunikatsioonide ja madalvundamentide 

rajamisel, kuid kindlasti ei mõjuta see maapinna ega hoonete käitumist. 

Viimane on aga seotud survemuutustega viirsavide aluses horisondis ja ta langus põhjustab 

maapinna vajumist. 

Enne surveliste vete käitumise analüüsi anname ülevaate hüdroloogilisest olukorrast Pärnus.  

3.1. Vee kasutamisest Pärnus  

2001. aastal esitasid Pärnu ja Sindi linn ning Audru ja Paikuse vald joogi- ja 

kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks ühise finantsabi taotluse Euroopa Liidu 

eelstruktuurifondile ISPA. Kavas oli Pärnu linna Raeküla, Vana-Pärnu ja kesklinna elanike 

veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud probleemide lahendamine.  

2000-2012 on jätkunud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus Pärnu linnas. 2000. aastal 

lõpetati täielikult amortiseerunud mehaaniliste puhastusseadmete moderniseerimine.  

 

3.2. Veestik 

Jõed 

Pärnu jõgi 

Jõgi suubub Pärnu lahte ja mõjutab oluliselt lahe supelrandu ja mereelustikku. Jõe valgalal on 

asustus suhteliselt tihedam ja seetõttu ka inimtegevuse mõjutused vesikonnale suuremad. 

Pärnu jõele on iseloomulik vooluhulga sesoonne muutumine. Jõe valgala on 6920 km2. Pärnu 

jõe keskmine vooluhulk on seotud lumesulamisega aprillis ja võib vaatlusandmete põhjal 

ulatuda 500 m3/sek. Jõe keskmine vooluhulk on 65 m3/sek ja minimaalne 10 m3/sek. 

Minimaalse ja maksimaalse veetaseme vahe jõe suudmealal on 3...5 m. Pärnu jõe kaldad on 
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maalihke ohtlikud ja ehitustegevus on jõekallastel lubatud ohutusttagavate uuringute ja 

projektide olemasolul. 

 

Sauga jõgi  

Sauga jõgi saab alguse Järvakandi ja Eidapere vahemailt, läbib Pärnjõe, Mõrdma soo ja Suigu 

ning suubub Pärnus paremalt Pärnu jõkke (1,3 km merest); pikkus 77 km, jõgikond 570 km2. 

Jõgi voolab oma alamjooksul võrdlemisi sügavas liiva ja savisse uuristunud orus. Sauga jõe 

keskmine vooluhulk on 5 m3/sek ja minimaalne vooluhulk on 0,05 m3/sek (andmed max. 

kohta puuduvad). Sauga jõe kallastel on aegade jooksul toimunud maalihkeid vasakkalda 

põrkeveerul, kus geoloogilised protsessid on erosiooni tõttu aktiivsemad. 

Vasakkallas on aastate jooksul ehitustegevuse käigus ka rohkem koormatud. Maalihkeoht on 

suurem ekstremaalsetel tingimustel- kui vastukaalukeha kaal on maksimaalselt vähenenud ja 

lihkekeha kaal suurenenud.  

Kahjuks puuduvad andmed ojade (Niidu; Rääna) ja melioratsiooni süsteemide kohta ja nad 

vajavad tulevikus eraldi põhjalikku uuringut. 

 

Jõgede seisund 

Võrreldes intensiivse põllumajandusliku suurtootmise aastatega on jõgede üldises seisundis 

toimunud muutused paremuse poole. Vee kvaliteedile on soodsalt mõjunud majanduse üldine 

langus ja veekogudesse heitveega juhitud reoainete vähenemine. Jõgede ülemjooksud on 

looduslikus seisundis (meie maakonna jõed saavad enamasti alguse soodest) ja inimtegevuse 

mõjutusteta. Jõevee omadusi kesk- ja alamjooksul mõjutavad asulate heitvesi ning põldudelt, 

loomakasvatusfarmide ja teiste tootmishoonete juurest sadevetega jõgedesse kantud 

väetusained ja taimekaitsemürgid. 

Pärnu jõe veekvaliteeti võib viimaste aastate (1999-2010) andmete põhjal hinnata heaks 

(arvestades soovituslikku pinnavee kvaliteedi klassifikatsiooni). Varasemate aastate 

intensiivmajanduse tagajärjed on aga mitmetele jõe lõikudele oma mõju avaldanud. Tugevalt 

eutrofeerunud (kinni kasvanud) on jõgi näiteks Vihtra – Tori-Jõesuu vahelisel lõigul. 

Veetaimede intensiivset kasvu, eriti suve teisel poolel, võib täheldada aga kogu Pärnu jõel. 

Pärnu ja Sauga jõe veetasemed sõltuvad tuule suunast ja kõiguvad aastaringselt +1.5 ja -1.5 

vahel. Nende miinimumide ja maksimumide kestvus on tavaliselt üks ööpäev ja need 

kõikumised ei põhjusta üleujutusi. Pärnu jõe taset valgalalt tulenev vee juurdevool mõjutab 

vähe. Sauga jõel suurveele kaasnev veetõus mõjutab taseme tõusu Pärnu linna piires vähe. 
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Rabad 

Pärnu kirdeosas asuv Rääma raba kuulub Edela-Eesti suurrabade valdkonda. Raba suuruseks 

on 1960 ha. Rääma raba on põhiliselt lage, vähese arvu laugastega. Turbakihi maksimaalne 

sügavus on 7,5 meetrit. Joonisel 11 on toodud Pärnu linnas asuva maardla kaart, kus on 

eraldatud aktiivne tarbevaru ja passiivne reservvaru.  

 

See tähendab, et põhimõttelislt võib alustada Rääma rabas turba kaevandamist praktiliselt 

esimesel võimalusel. Turba tootmine linnas on komplitseeritud tegevus ja nõuab põhjaliku 

keskkonnakaitse meetmete rakendamist. Turba tootmisesle kaasneb praratamatult 

hüdrodünaamilise režiimi muutus linna põhjapiiril, turbatolmu tekke ja transpordi 

intensiivsuse kasv linnas. Nende nähtuste kompenseerimine tuleb ette näha kaevandamise 

projektis. Võimaluse korral on soovitav kaevandamist mitte alustada või lükata see edasi 

ohutumate tehnoloogiate kasutuselevõtmiseni. 

Kaevandamist ei saa lubada Niidu tootmisalal, kuna see viib tootmisala piiride vähenemisele. 
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Joonis 11. Rääma turbamaardla 
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Rannik 

Pärnu laht 

Madal ja suhteliselt mageveeline Pärnu laht on mitmekesise elustikuga ja kalarikas. 

Ainulaadse rannamaastiku moodustavad lai tasane lõunasse avatud madal meri ning heleda 

peeneteralise liivaga rand. Muulide ehitamine on muutnud lahe hüdroloogiat ja setete 

liikumist lahes. Geomorfoloogid on täheldanud luidete formeerumist Pärnu rannas peale 

muulide valmimist.. Valitsevad meretuuled toovad randa päikesest soojendatud merevett, 

mistõttu on vee temperatuur tavaliselt kõrgem kui teistes supluskohtades, 22- 25 kraadi pole 

juulikuus haruldane. 

Läänemeres avaldub selgesti veetaseme aastane kulg. Maksimaalne (5…10 cm üle keskmise) 

on veetase suve lõpul ja sügisel ning minimaalne (10…20 cm alla keskmise) kevadel. 

Suuremad veetaseme kõikumised on lühiajalised ning need on tingitud peamiselt tuultest ja 

õhurõhu muutustest. Suur tähtsus Eesti randade arengus on ajuveel. Tormilainetuse 

intensiivsus ja ulatus sõltub rannavööndis suurel määral sellest, milline on ala geoloogiline 

ehitus ja ranniku esmane reljeef - see, kuidas merepõhi avamere suunas sügavamaks muutub. 

Pärnus on merepõhi väikese kallakuga ja rannik tervikuna laugrannik. Kuna Pärnu rand on 

liivarand, siis liiva suurem liikumisvõime kuhjub teda murrutusaladest (lainekustumine) 

kaugemale. Seda tõendavad merre tekkinud liivalained. 

Merevee omadusi rannikul mõjutab asulate ja tootmisettevõtete reovesi, valgalalt jõgedega 

merre kantud reostus, samuti laevaliiklus ja sellega kaasnevad võimalikud naftareostused. 

Tänane merevee seisund on rahuldav. 

 

Üleujutuspiirkonnad 

Jõe ja ka pinnaseveetaset mõjutab veetase Pärnu lahes. Pärnu jõe suudmes on 1967. aastal 

registreeritud maksimaalne veetase absoluutkõrgusel +2,53 m ja 09.01.2005.aastal +2,95 m. 

Ajavahemikus 1956…2011 oli aasta keskmine maksimaalne veetase +1,54 m. Miinimumtase 

võib langeda absoluutkõrguseni -1,52 meetrit. Tavaliselt minimaalsed ja maksimaalsed 

veeseisud üle 24 tunni ei kesta. 
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Surveline vesi 

Surveline veehorisont asub viirsavide all ja jääjõelistes liivades, moreenis ja aluspõhjas. 

Survelist veehorisonti on kasutatud Pärnu linna veevarustuses ja siin võib välja tuua 3 etappi: 

1. 1900...1960. Toimus puurkaevude rajamine ja nendest väljapumbatava vee hulga kasv. Sellele 

kaasnes surve langus viirsavide all asuvas veehorisondis, kuid veel ei hakanud maapind 

vajuma 

2. 1960...1990. Pärnu veevarustus tugines Siluri veehorisondi maksimaalsel kasutamisel ja 

toimus survelang viirsavidest allpool. Kui survelang ületas eeltihenemise surve ja maapind 

hakkas vajuma. 

 Joonisel 12 on toodud Geoloogia keskuse poolt koostatud graafik, kus on antud veevõtt 

kuupmeetrites ööpäevas ja vee surve taseme langus. Nagu nähtub graafikult, vee tarbmise 

piiramisele kaasnes survekõrguse taastumise 10 aasta jooksul.  

 

Joonis 12.  Puurauk 36 vaatlusandmed. Geoloogia Keskus. 

 

3. 1985.a. oli välja kujunenud Pärnus 5 depressioonilahtrit, mis on toodud alljärgnevas tabelis. 

Siluri põhjakuladestu veelang Pärnus. 

Aasta Asukoht Survelang võrreldes sajandi algusega 

1960 Kanali tn -4...6 m 

 Pärnu jõe suudme ala -3...5 m 

 Tallinna mnt -8...9 m 

 Raeküla -2...3 m 

1985 Supeluse tn 10...11 m 
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 Riia mnt 12...13 m 

 Lelle veehaare 11...12 m 

 Tallinna mnt 17...18 m 

 Sauga jõe ümbrus 22...24 m 

Veetaseme keskmine langus on 10...15 m ja eriti intensiivne oli see aastatel 1965...1975. 

Surve langust siluri põhjavee horisondis 1985.a tervikuna iseloomustab joonisel 10 toodud 

põhjaveeladestu survetaseme kaart koos viirsavi paksust iseloomustava kaartidega annavad 

nad aluse maapinna vajumiste hindamiseks. 

 

Pärnu veevarustuses toimus suur muutus 1990. aastal. Anti käiku uus Reiu veehaare ja suleti 

enamus puurkaeve, mis võtsid vett siluri veehorisondist. 

Survevee taastumisest annab ülevaate IPT-Projektijuhtimise töö nr 11-04-0968. See töö 

vaatleb veesurve taastumist perioodil 1993-2011. 

1993. aastal rajati 14 vaatluspuurauku. Nendest on tänase päevani säilinud kahjuks ainult 5. 

Surve taastumine toimus kiiresti 1992…1993 a., kui tõus mõne kuuga oli 3…5 meetrit. Edasi 

kasv aeglustus jätkudes kiirusega ca 1 meetrit aastas kuni 1998 aastani. Kuni 2011 aastani on 

lisandunud veel 2…3 meetrit. 

Surve on tõusnud tasemeni +2,5…+4,0 meetrit kesklinnas, Tallinna mnt piki jõe kallast kuni 

Niidu ojani. Antud alal on enamus puurkaeve suletud ja üksikud veel töötavad ei mõjuta üldist 

pilti. 

Erinev on olukord Papiniidust põhja ja lääne poole, kus surve tõus lõppes 0,0…+1,0 meetri 

juures ja praktiliselt stabiliseerudes. PA-12 asub suvilarajoonis ja seal toimus aastatel 

1995…2001 surve lang +9,0…+1,0 m.  Pärast 2001 aastat on selles puuraugus survetase 

praktiliselt sama. Arvatavasti mõjutab surve käitumist antud alal uus veehaare, kuid tema 

mõju on stabiliseerunud ja praktiliselt ei kutsu esile maapinna täiendavat vajumist. 

Pärnu uue sadama alal asuvas puuraugus on tase stabiliseerunud, kuid siin esinevad 

kõikumised on suuremad ja seotavad merevee taseme kõikumistega. 

Määramatuks jääb olukord loode Pärnu Tööstusalal, kus kahjuks vaatluspuuraugud puuduvad, 

kuid geotehniliste uuringute käigus kogutud info viitab kohati surve langusele viirsavide all 

olevas horisondis. Tuleks välja selgitada Tööstusrajoonis töötavate puurkaevude hulk ja 

asukohad ning vastavalt sellel planeerida vaatluspuurkaevude võrk. 
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Tervikuna võib teha järelduse, et survelangus Pärnu linna territooriumil on taastunud ja surve 

Siluri veehorisondis on stabiliseerunud. Stabiliseerumise tase on uue veehaarde mõjul 

madalam idapool, kuid vaatlusandmeil ei näita ka kasvu tendentsi. 

Vajalik on vaatluspuurkaevude võrgu taastamine ja kindlasti selle laiendamine 

Tööstusrajoonini, kus toimub veevõtt Siluri veehorisondist. 

Kindlasti tuleb pidada ebaõigeks viirsavide aluse siluri veehorisondi vee tarbimise keelamist. 

See otsus oli õige 1990. a., kuid täna võib lubada sellest horisondist vee tarbimist. Vee 

tarbimine peab toimuma range hüdrogeoloogilise ja geotehnilise kontrolli (järelvalve) all. 

Töös olevatele puuraukudele tuleb määrata maksimaalne lubatud toodang ja töötavate 

puuraukude läheduses peavad olema vaatluspuuraugud ja nende surve lang tuleb fikseerida 

2...4 korda kuus. Töötava puuraugu juures olevad rajatised on vaja varustada reeperitega ja  

kord aastas määrata nende reeperite paigutused. 

Tänast põhjavee tarbimise ulatust näitab järgmine joonis nr 13. 
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4. PINNASTE GEOTEHNILISED OMADUSED 
 

Järgnev lühiülevaade võimaldab anda hinnangu Pärnu levinud pinnastele ja on kasutatav 

planeerimisülesannete lahendamisel. Konkreetsete insenerülesannete lahendamine nõuab 

uuringuid ja määranguid uuritaval alal ning nendele tuginemine koos varasema 

ehituskogemusega võimaldab anda hinnangud konkreetse ülesande lahendamiseks. 

Täitepinnased: Pärnus on linna territooriumile kogunenud 0.5...2.5 m täitepinnase kiht, mida 

ei ole spetsiaalselt tihendatud ja mis koosneb ehitusprahist, lagunenud olmejäätmetest, liivast 

ja mullast. Täite arvutuslik kandevõime on 50 kPa, deformatsioonimoodul 3Mpa ning tihedus 

16 KN/m3. Enamus juhtudel ta eemaldatakse vundamenditalla alt. Nõlvaarvutustest  on tema 

sisehõõrdenurgaks võetud 180. 

Liiv. Liiv katab Pärnus kogu territooriumi täite ja mulla all. Enamuses on tegemist 

möllliivaga, mille omadused sõltuvad tihedusest ja orgaanilise aine sisaldusest. 

Kogu territooriumit katab alumine hall liivakiht, mis ei sisalda orgaanilist ainet, on tihe 

ID=0.85...0.95 ja koonuse eritakistus qc temas on 10...15 Mpa. 

Teda katavad ringteest põhja poole orgaanilist ainet ja turba vahekihte sisaldavad liivad ja 

lõuna poole tihedad ja kesktihedad liivad (ID=0.6...0.8: qc=4...6 MPa). 

Ringteest põhjapool asuvates liivades on orgaaniline aine ja turvas vähelagunenud. 

Orgaanilist ainet sisaldavad liivad on kesktihedad ID=0.4...0.55 ja qc=1...2 MPa. Sellel alal on 

vaja välja selgitada turba kihtide omadused (mis sõltuvad veesisaldusest) ja 

lasumistingimused, kui on soov kasutada madalvundamente. Turba geotehnlised omadused on 

toodud alljärgnevas tabelis. 

 

WN, 

% 

ϕf 

° 

Cf 

kPa 

e 

 

En,lin 

MPa 

Cuf 

kPa 

Cu3 

kPa 

100 28 14 1,5 0,3 22 10 

200 20 8 3 0,25 17 8 

300 17 6 5 0,2 14 6 

400 17 5 7 0,15 13 5 

500 18 4 8 0,125 12 4 

600 17 4 10 0,1 11 4 

700 17 2 10,5 0,08 10 3 

800 17 1 11 0,06 9 2 



37 

 

Viirsavid. Viirsavide omadused sõltuvad saue- ja veesisaldusest. Saue sisaldust iseloomustab 

voolaspiir ja plastsusarv. Viirsavide omadused  sõltuvalt veesisaldusest on toodud 

alljärgnevas tabelis.  

Wn 
% 

en 
 

γ 
kN/m3 

ϕf 
° 

Cyf 
kPa 

Cuf 
kPa 

En,lin 
MPa 

Elin 
MPa 

90 2,46 15,1 4 5  0,4 0,8 
80 2,20 15,5 6 6 15 0,5 1,1 
70 1,92 16,0 9 9 17 0,6 1,4 
60 1,63 16,6 15 12 20 0,7 1,6 
50 1,36 17,3 18 15 30 0,9 2,0 
40 1,08 18,2 22 18 40 1,2 3,0 

 

Esialgsete hinnangute andmisel on võimalus kasutada P.Talviste poolt koostatud 

mamogramme (Cu= f(Wn:WL)), mis on toodud joonisel 14. 
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Joonis 14. Mamogramm Cu= f(Wn:WL), (P.Talviste). 
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Viirsavide all moreenil lasuvad jääjõelised liivad on tihedad ja suure kandevõimega erimid 

ID=0.9...1.0 ja qc=15...40 MPa. 

Moreen. Moreen viirsavide ja liivade all on esindatud kahe erimiga. Ülemine paksusega 

0.3...2.5 m ja voolavplastse konsistentsiga ja suhteliselt väikese kandevõimega erim qc= 2...4 

Mpa. Tema all asub kõva, väga tihe, suure kandevõimega moreen qc=20...50 Mpa. Vaia otsa 

erikandevõime piirkoormusel kõvas moreenis on 12000...18000 kN/m2. 

 

Tabelite tähised: 

Wn looduslik veesisladus 
WL voolavuspiir 
en poorsustegur 
γ tihedus 
ϕf, Cf  nihkeparameetrid (dreenitud teim) 
Cuf maksimaalne dreenimata nihketugevus 
Cyf roomelävi dreenimata katsel 
En,lin deforamtsioonimoodul survel, mis on surem ületihenemissurvest 
Elin deforamtsioonimoodul survel, mis on väiksem ületihenemissurvest 
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5. MAAPINNA LOKAALNE VAJUMINE PÄRNUS 
 

5.1. Olukord aastatel 1960…1990  

See osa on koostatud tuginedes L. Saapari materjalidel (aastatel 1955…1990). REI 

tehnikaosakonna peaspetsialisti L. Saapari andmetel oli maapinna vajumise kiirus Pärnu 

linnas väga erinev, ulatudes 0 kuni 27 mm-ni aastas. Üldistades L. Saaperi poolt koostatud 

reeperite vajumise kiiruste faktilist andmestikku võib linna piires eraldada 5 rajooni (joonis 

15). 

 

 

I. Pärnu linna ida- ja kaguosa (I). Maapinna vajumise kiirus selles rajoonis on 0...4 mm aastas, 

valdavalt 0...2 mm aastas (keskmiseks kiiruseks võib võtta 2 mm, maksimaalseks 4 mm 

aastas). 

II. Pärnu linna mereäärne ala ja rajooniga I paralleelne ala linna idaosas (II). Maapinna 

vajumise kiirus selles rajoonis on 2...7 mm aastas, valdavalt 4...6 mm aastas. Keskmiseks 

kiiruseks võib võtta 5 mm aastas, maksimaalseks 7 mm aastas. 

III. Pärnu jõge ümbritsev ala ja eelmiste rajoonidega paralleelne ala linna idaosas, samuti 

linna kõige põhjapoolsem osa (III). Maapinna vajumise kiirus selles rajoonis on 5...11 mm 

aastas, valdavalt 7...10 mm aastas. Keskmiseks kiiruseks võib võtta 8 mm aastas, 

maksimaalseks 11 mm aastas. 

IV. Ehitajate teed ümbritsev ala ja linna lääneosa (IV). Maapinna vajumise kiirus selles 

rajoonis on 10...20 mm aastas Keskmiseks vajumiskiirust on väga suure kiiruste hajuvuse 

tõttu võimetu anda. 

V. Alad, kus maapinna vajumiskiirus on suurem, kui eespool toodud rajoonides (V). 

Valdavalt on tegemist Pärnu, Reiu või Sauga jõgede lihkeohtlike kaldaosadega (V A), kus 

horisontaalsetele deformatsioonidele lisanduvad vertikaalsed deformatsioonid. Need 

piirkonnad on ehituslikuks kasutamiseks väga ohtlikud, sest nõlva roome toimub seal juba 

looduslike pingete korral. Maapinna vajumised on tavaliselt suuremad ka suurte 

liiklusmagistraalide ääres Pärnu põhjaosas (Ehitajate tee ja Tallinna mnt.) ning 

raudteejaamades – rajoon V B. Ilmselt on siin tegu dünaamilise koormuse efektiga. 
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Joonis 15. Maapinna lokaalse vajumise kiirus Pärnus. 



42 

 

 

5.2. Maa-ala vajumised ajavahemikus 1988 - 2012. 

1988. a. andis üks Eesti juhtivamaid geodeete L. Saaper soovitused vajumite edasiseks 

jälgimiseks ja valis välja asukoha 19-le reeperjaamale, et hinnata maapinna vajumiste arengut 

Pärnus. 1992. a. lisandus neile veel 3 ja 1993. a. 2 reeperjaama. 

Kahjuks on tänase päevani kogutud andmeid nende 24 jaama käitumiste kohta, kuid siiani ei 

ole neid andmeid põhjalikult geotehniliselt analüüsitud, mis kindlasti suurendaks tehtud töö 

koguväärtust. 

Uuringutulemuse põhjal koostati käesoleva töö raames tabel, kus on antud vajumised 

ajavahemikus dets. 1990 - okt. 2011.  
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Reeperjaamade vajumised aastatel 1988...2011. 

Jrk. Asukoht 
dets. 
1988 

veebr. 
1990 

veebr. 
1991 

aug. 
1992 

dets. 
1993 

mai 
1994 

dets. 
1994 

juuli 
1995 

okt. 
1996 

jaan. 
1997 

nov. 
1997 

märts 
1998 

aug. 
1998 

märts 
1999 

sept. 
1999 

veebr. 
2000 

1. MEK SEINARP 246 -18,8 -34,2 -48,4 -65,5 -70,9 -71,7 -72,0 -73,1                 

2. MEK MAARP 867 -14,5 -25,7 -37,0 -48,9 -51,3 -51,1 -50,9 -51,2 -56,0 -56,9 -56,7 -57,1 -57,3 -59,6 -59,6 -59,3 

3. KOMMUNAAR 1082A -12,2 -23,2 -34,0 -41,8 -42,1 -41,5 -41,4 -41,1 -43,0 -43,0 -42,0 -41,6 -42,2 -39,2 -39,1 -39,7 

4. UUS-SAUGA RP 236 -10,8 -22,7 -30,7 -37,1 -36,6 -36,7 -36,2 -35,8 -36,6 -35,5 -34,1 -35,5 -35,7 -32,7 -31,4 -31,3 

5. KOMMUNAAR SEINARP 229 -5,2 -19,1 -27,7 -33,0 -32,1 -32,1 -31,7 -30,3 -31,9 -32,1 -30,0 -30,3 -30,6 -28,9 -28,4 -28,0 

6. KOMMUNAAR PINNASERP 879 -7,5 -19,3 -27,4 -32,2 -31,9 -31,6 -31,1 -29,6 -30,5               

7. TAMMSAARE 1007C -8,3 -18,4 (-19,4) (-21,6) -20,9 -20,3 -19,4 -17,7 -17,4 -16,2 -15,1 -11,7     -13,1 -12,3 

8. SINDI TEERIST 611 -6,4 (-11,8) (-15,9) (-18,0) -19,5 -18,6 -17,8 -17,6 -17,4   -22,1 -22,8 -24,6 -25,3 -24,9 -24,2 

9. TAMMSAARE 1007B (POLT) -6,2 (-12,5) (-14,7) (-14,7) -10,5 -19,5 -8,2 -6,6 -6,1 -5,5 -3,5 -2,7 -2,2 -1,1 -1,4 -0,4 

10. TV PINNASERP 878 -6,2 -12,5 -13,2 -16,1 -15,6 -14,7 -13,7 -13,4 -17,5 (-16,7) -15,4 -14,1 -15,1 -14,7 -17,3 -14,9 

11. SINDI TEERISTI PINNASERP 879 -4,0 (-8,7) (-11,0) -12,6 -12,2 -12,4 -12,3 -12,2 -12,6 -12,3 -12,3 -12,6 -12,9 -12,5 -12,1 -12,3 

12. RAHU 871A (POLT) -4,2 (-8,7) (-8,9) (-10,8) -8,9 -13,2 -12,3 -10,3 -7,0 -6,1 -4,1 -4,9 -3,1 (-3,0) -2,1 -1,4 

13. TV TORN 2 SEINARP -1,4 (-8,7) (-9,6) -12,1 -10,9 -10,9 -10,1 -10,3 -13,3 -12,3 -10,9 -11,1 -11,3 -12,2 -15,9 -10,9 

14. RAHU 831 -1,9 (-5,8) (-7,0) (-5,5)                         

15. LAGENDIKU (REIU) RP 902 0,0 -0,6 (-0,2) (-0,6) -1,1 -1,3 -0,7 -0,8 -1,0 -0,8  +0,4 -0,2 -0,1  +1,0  +0,8  +1,1 

16. REIU 900 -0,4  +0,3  +0,2  +1,2 0  +1,0  +1,8  +0,2 -0,2  +0,4  +1,6   +2,8  +1,2  +2,3  +0,7  +2,6 

17. METSAMAJAND 1085A 0 0 0 0 0  +0,2  +0,5 -0,3 -0,5 -0,4 -0,4 -0,1 -0,1 -0,8 -0,9 -0,5 

18. REIU RIIA MNT. 901 0  +0,5  +1,2  +1,8  +2,1  +1,7  +2,2  +2,7  +2,7   +3,5  +5,1  +4,7  +4,9  +5,2  +4,7  +4,7 

19. PINNASERP 827 (SUUSAVABRIK) -19,6 -19,5 -25,7 -29,8 -29,4 (-29,5) (-29,2) (-29,1) -27,8   -27,4 -27,0 -26,6 -26,7 -26,2 -26,5 

20. TALLINNA MNT.1095A       -20,7 -19,2 -19,6 -20,3 -20,5 -21,4 -18,6 -18,2 -11,4 -12,3 -11,9 -14,0 -11,4 

21. 0JA 1036A       (-36,7) -39,3 -37,8 -34,6 -34,2 -36,6               

22. NAFTABAAS 866       (-35,8) -36,2 -36,2 -36,2 -35,8 -36,6 -36,6 -36,3 -36,0 -36,0 -36,2 -36,6 -36,3 

23. 101 MÕRRA          -25,0 -25,8 -23,3 -23,0 -24,0   -23,0 -23,0 -22,1     

24. 1093 MÕRRA         -26,0 -25,1 -24,5 -24,0 -25,4   -24,2 -24,8 -23,5       
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Jrk. Asukoht 
sept. 
2000 

mai 
2001 

jaan. 
2002 

veebr.
2003 

juuli 
2003 

dets. 
2003 

juuni 
2004 

märts 
2005 

dets. 
2005 

mai 
2006 

dets. 
2006 

juuni 
2007 

nov. 
2007 

juuli 
2009 

märts 
2011 

okt. 
2011 

1. MEK SEINARP 246                                 

2. MEK MAARP 867 -59,8 -60,7 -61,9 -64,3 -69,2 -68,7 -68,7 -69,1 -68,8 -70,0 -68,8 -70,7 -69,1 -71,5 -73,8 -72,8 

3. KOMMUNAAR 1082A -40,0 -39,0 -40,4 -40,4 -38,9 -37,7 -40,0 -38,6 -38,9 -40,1 -37,7 -40,5 -39,4   -39,1 -39,1 

4. UUS-SAUGA RP 236 -31,4 -31,3 -30,8   -32,0 -33,9 -32,0 -29,8 -30,4 -30,7 -30,2 -30,4 -29,9 -29,7 -29,6 -29,5 

5. KOMMUNAAR SEINARP 229 -27,5 -27,7 -27,7 -28,2 -28,4 -27,0 -26,1 -26,5 -25,5 -26,7 -27,0 -25,5 -26,2   -22,1 -22,6 

6. KOMMUNAAR PINNASERP 879                                 

7. TAMMSAARE 1007C   -12,1 -11,3 -8,2 -11,7 -8,1 -10,7 -6,8 -8,1 -8,3 -8,6 -8,1 -8,2 -10,0 -7,1 -7,3 

8. SINDI TEERIST 611 -24,4 -24,1 -26,1 -25,4 -25,6 -25,6 -26,6 -25,6 -26,6 -26,2 -28,2 -27,3 -28,2 -29,0 -29,3 -28,0 

9. TAMMSAARE 1007B (POLT) -1,1 -0,3  + 0,7 
hävi-
nud                     

  

10. TV PINNASERP 878 -17,7 -14,9 -15,4 -17,6 -17,6 -18,1 -16,0 -16,2 -15,6 -16,9 -16,5 -16,4 -15,8 -17,0 -17,0 -17,6 

11. SINDI TEERISTI PINNASERP 879 -12,5 -12,1 -12,7 -12,5 -12,5 -12,8 -12,7 -12,8 -12,9 -12,8 -12,9 -12,8 -12,8 -12,8 -12,9 -13,0 

12. RAHU 871A (POLT) -2,0 -0,3 -0,8 -2,1 -1,7 -1,3                     

13. TV TORN 2 SEINARP -13,7 -11,9 -12,5 -13,9 -14,2 -13,8 -13,3   -13,0 -13,6 -13,2 -13,1 -12,8 -13,5 -14,1 -13,5 

14. RAHU 831                                 

15. LAGENDIKU (REIU) RP 902  +1,5  +1,5  +1,5  +1,8  +2,6  +2,6  +2,1  +1,7  +1,2  +0,1  +0,6  +1,0  +2,2  +0,3  +0,8  +1,0 

16. REIU 900  +1,0  +3,3  +3,4  +2,0  +1,6  +0,9  +2,4  +3,4  +4,3  +2,6  +3,7  +3,2  +3,9  +3,8  +4,0  +3,6 

17. METSAMAJAND 1085A  +0,7   +0,6  +0,7 -2,1 -0,3 -1,5 -3,0 -2,4 -2,5 -2,5 -2,4 -2,3 -2,5 -3,4 -3,6 -2,9 

18. REIU RIIA MNT. 901  +5,5  +5,5  +5,5  +7,7  +7,6  +8,4  +8,2  +7,6  +8,7  +8,4  +9,3  +8,7  +10,0  +10,6  +11,7  +11,7 

19. PINNASERP 827 (SUUSAVABRIK)   -25,6 -25,6 -25,4 -25,6 -25,6 -25,4 -25,4 -24,3 -24,8 -24,4 -24,6 -24,4 -24,0 -23,6 -23,6 

20. TALLINNA MNT.1095A -19,5 -11,1 -11,3 -15,7 
hävi-
nud                   

  

21. 0JA 1036A                                 

22. NAFTABAAS 866 -36,0 -36,0 -36,3 -37,0 -38,9 -37,2 -36,9 -36,5 -36,2 -36,7 -36,6 -36,4 -36,4 -36,2 -36,8 -36,9 

23. 101 MÕRRA                                  

24. 1093 MÕRRA                                 
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Põhjalikumat analüüsi käesoleva töö raamidesse kahjuks ei mahtunud, kuid kindlasti on vaja 

tegeleda ja analüüsida vajumeid sõltuvalt ala geoloogiliest ehitusest, pinnaste omadustest ja 

hüdrogeoloogilisest olukorrast. 

Tabeli põhjal võib järeldada, et hüdrodünaamilise survega seotud vajumised on Pärnus 

praktiliselt tänaseks lõppenud. Erandiks on mõned reeperid Pärnu Savi tn tööstusrajoonis. 

Iseloomulik on asjaolu, et paljud reeperid näitavad viimasel ajal „tõusu“ tendentsi ja kohtades, 

kus viirsavi paksus on suur, reeperite kõrgusmärgid kõiguvad isegi 1...2 cm piires. Need 

iseärasused vajavad tulevikus põhjalikku uuringut ja vajadust siduda need tulemused 

ilmastiku ja merepinna muutustega. 

Kuigi maapinna vajumised on tänaseks lõppenud, tuleks ka tulevikus vaialuse projekteerijail 

toetada esimese korruse vaheseinad ja põrandad vaivundamendile, et ära hoida nähtused, mis 

kaasneksid ka ajutisele vee survekõrguse langusele. 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata nähtustele, mis on seotud maapinna hingamisega, 

kõrgusmärkide tõusu ja vajumisega. See nähtus on viimasel ajal kirjeldatud mitmete 

inseneride poolt, kuid seletusi ta olemusele ei ole. Nähtus on ohtlik, kuna viitab viirsavidel 

asuva reeperivõrgu ebapüsivusele. 
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6. GEOTEHNILINE RAJONEERIMINE 
 

Geotehnilise rajoneerimise aluseks on võetud: 

- viirsavi paksus ja omadused 

- mereliivade paksus ja omadused 

- maapinna lokaalse vajumise iseloom 

- nõlvaprotsessid linna jõgede kallastel. 

 

Autori arvates annaks rajoneerimine vaid mõnda loetletud tingimustest arvesse võttes küll 

selgemad rajoonide piirid (näiteks 1965.a. tehtud rajoneerimine liivakihi paksuse järgi), kuid 

ehitusgeoloogilise rajoneerimise aluseks peaks võimaluse korral võtma kogu geoloogiliste 

tingimuste kompleksi, kaasates tähtsamad toimuvad geoloogilised protsessid. 

Pärnu linna piires võib kogu geotehnilisi tingimusi määravaid pinnasekihtide 

lasumistingimusi, geotehnilisi omadusi ning toimuvaid geoloogilisi protsesse arvesse võttes 

eraldada 5 rajooni (joonis 16). 
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A – Pärnu linna lõunaosa. Hõlmab maa-ala Oja ja Lille tänavatest lõuna pool. Ida poolt lõpeb 

rajoon Raekülas ca 1...2 km Pärnu uuest sillast ida pool. 

B – Pärnu linna idaosa. Hõlmab Raeküla ja Pärnu jõe äärsed alad Raeküla ja Sindi vahel. 

C – Pärnu linna põhjaosa. Hõlmab maa-ala Savi tänavast põhja pool. 

D – Pärnu linna keskosa. Hõlmab maa-ala Oja-Lille tänavate ja Savi tänava vahel. 

E – Pärnu. Sauga ja Reiu jõe kallaste 50 m laiune riba. 

6.1. Pärnu linna lõunaosa – A 

Rajooni kõige iseloomulikumaks jooneks on 4...5 m paksuse liivakompleksi lasumine 

viirsavil. Kesklinnas on ülemine 1.5...2.5 m osa liivast asendunud aegade jooksul 

kultuurikihiga, mis sisaldab ehitusprahti, kruusa, liiva jm. Viirsavi paksus kõigub suurtes 

piirides -5...20 m, sõltuvalt lamami reljeefist (joonis 5), mis selles rjoonis on liigendatud 

suurte põhja-lõunsuunaliste piklike lohkude või kõrgete fluvioglatsiaalsete oosilaadsete 

moodustiste poolt. Viirsavi pealispind on mere ääres -3 m, Oja tn. ääres 0...+1 m. Maapinna 

absoluutkõrgu tõuseb mere äärest põhja suunas kiiresti tasemele 2...3 m, põhja pool Pärnu 

jäge on maapinna kõrgust valdavalt 4...5 m. Maapinna lokaalse vajumise kiirus oli mere ääres 

2...7 mm (keskmiselt 4 mm) aastas, valdavald aga 5...11 m (keskmiselt 8 mm) aastas. 

 

Keskmise geoloogilise lõikena on toodud kaks, maksimaalse ja minimaalse viirsavi paksusega 

lõiget. 

0.00-2.00 m  Kultuurikiht. Muld, ehituspraht, kruus, liiv. 

2.00-4.00 m  Tolmliiv, hall, mereline, sis. teokarpe (qc=8.0... 11.0 kg/cm2). 

4.00-12.00 m  Viirsavi, voolav (Wn=65...75 %), kiht B. 

12.00-14.00 m Viirsavi, voolav (Wn=45...65 %), kiht C. 

14.00-15.00 m Liivsavi, voolavplastne, sis. veeriseid (Wn=40...50 %), kiht D. 

15.00-21.00 m Viirsavi, voolavplastne, sis. veeriseid (Wn=40...65 %), kiht E. 

21.00 m + Kõva saviliivmoreen. 

 

0.00-2.00 m  Kultuurikiht. Muld, ehituspraht, kruus, liiv. 

2.00-2.50 m Tolm- või peenliiv, kollane, eooliline (qc=4.0... 5.0 kg/cm2). 

2.50-4.00 m  Tolmliiv, hall, mereline (qc=80... 110 kg/cm2). 

4.00-7.50 m  Viirsavi, voolav (Wn=65...75 %), kiht B. 

7.50-9.00 m Viirsavi, voolavplastne (Wn=40...60 %), kiht E. 
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9.00 m +  Tihe fluvioglatsiaalne liiv. 

Pinnasevesi on 0...1 m sügavusel maapinnast. 

6.2. Pärnu linna idaosa – B 

Rajooni kõige iseloomulikumaks jooneks on 5...7 m paksune viirsavilasund. Viirsavi paksus 

on suurem rajooni lääneosas ja väheneb ida suunas vastavalt viirsavi lamami tõusule. Viirsavi 

pealispind on mere ääres absoluutkõrgusel -3 m ja tõuseb Reiu jõe juures tasemele +3 m, 

linna põhjaosas on viirsavi pealispinna kõrgus +5...6 m. Liivakompleksi paksus ja omadused 

on muutlikud nii vertikaal- kui ka horisontaalsuunas. Lisaks merelistele liivadele esineb Pärnu 

jõe lammil ka alluviaalseid setteid. Liivakihi paksus on Raekülas 5...7 m, Reiu jõest põhj pool 

4...5 m ning Reiu jõe ümbruses vaid 1...2 m. 

Maapind tõuseb Raekülas kiiresti 5...7 m tasemele, põhja pool Reiu jõge tõuseb maapind 

ühtlaselt ning on linn põhjaosas 10...12 m tasemel. Maapinna lokaalse vajumise kiirus oli 

Raeklas ja Pärnu jõe vasakul kaldal 0...4 mm (keskmiselt 2 mm) aastas, Pärnu jõe paremal 

kaldal 2...7 mm (keskmiselt 5 mm) aastas. 

 

Geoloogiline lõige erineb Raekülas ja rajooni põhjaosas. Geoloogiline lõige Raekülas: 

0.00-0.30 m  Muld. 

0.30-1.80 m  Tolmliiv, kollakashall, eooliline (qc=5... 10 MPa). 

1.80-4.80 m  Tolmliiv, hall, mereline, kohati tsementeerunud (qc=14... 25 MPa). 

4.80-6.80 m  Tolmliiv, hall, sis. orgaanilist ainet ja teokarpe (qc=4.5... 11 MPa). 

6.80-8.30 m  Viirsavi, voolav (Wn=60...75 %), kiht C. 

8.30-11.30 m Viirsavi, voolavplastne (Wn=40...60 %), kiht E. 

11.30 m +  Tihe fluvioglatsiaalne liiv või kõva saviliivmoreen. 

 

Geoloogiline lõige rajooni põhjaosas: 

0.00-0.50 m  Turbane muld. 

0.50-2.00 m  Tolmliiv kollakashall, eooliline (qc=4... 8 MPa). 

2.00-3.00 m  Tolmliiv (mereline) või kesk-jämeliiv (alluviaalne), sisaldab orgaanilist ainet 

ning turba vahekihte või läätsi, kohati muda (qc=1... 2.5 MPa). 

3.00-4.00 m Tolmliiv, hall, mereline (qc=8... 10 MPa). 

4.00-7.00 m  Viirsavi, voolav (Wn=75...85 %), kiht B. 

7.00-9.00 m Viirsavi, voolavplastne (Wn=40...60 %), kiht E. 

9.00 m +  Fluvioglatsiaalne tihe liiv või kõva saviliivmoreen. 
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Pinnasevesi on 0...1 m sügavusel maapinnast. Turbakihtide levilal võib vesi olla nõrga 

üldhappelise agressiivsusega betooni W4 suhtes. 

6.3. Pärnu linna põhjaosa – C 

Rajooni kõige iseloomulikumaks jooneks on väga suur viirsavilasundi paksus (kohati kuni 30 

m) ning turba kihtide ja läätsede ning kolloidse organilise aine esinemine liivakompleksis. 

Maapinna absoluukõrgus on 8...12 m ja tõuseb põhja sunas. Vastaval maapinna kõrguseg 

suureneb ka liivakihi paksus viirsavil, sest viirsavi pealispind on 5...6 m tasemel kogu rajooni 

piires. Viirsavilasundi paksus sõltub viirsavi lamami reljeefist (vt. joonis 5). 

Intensiivsest inimtegevusest on haaratud rajooni lõunaosas. Seal on ka maapinna vajumine 

suurem (kuni 20 mm  aastas) kui ehitustegevusest vähehõlmatud rajooni põhjapoolsetes 

osades. Valdavald on maapinna vajumiskiirus rajoonis alla 10 mm aastas.  

 

Keskmine geoloogiline lõige on: 

0.00-0.50 m  Muld. 

0.50-1.50 m  Tolmliiv, kollane või kollakashall, eooliline (qc=6... 8 MPa). 

1.50-4.00 m  Tolmliiv, hall või mustjashall, sisaldab kolloidset orgaanilist ainet ja turba 

läätsi paksusega kuni 1.00 m ning muda (qc=1... 3 MPa). 

4.00-5.00 m Tolmliiv, hall, mereline (qc=8... 15 MPa). 

5.00-10.00 m  Viirsavi, voolav (Wn=75...85 %), kiht B. 

10.00-13.00 m Viirsavi, voolav (Wn=50...75 %), kiht C. 

13.00-18.00 m  Liivsavi, voolavplastne, sisaldab üksikuid veeriseid (Wn=30...40 %), kiht D. 

18.00- 23.00 m Viirsavi, voolavplastne, sisaldab allosas kuni 0.5 m paksust punakaspruuni 

tolmliiva-saviliiva vahekihti (Wn=40...60 %), kiht E. 

23.00 m +  Fluvioglatsiaalne tihe liiv või kõva saviliivmoreen. 

Viirsavi lasundi paksus on minimaalne rajooni idaosas (13...15 m) ja maksimaalne erandlikes 

lamami sügavates lohkudes. 

qc – koormuse eritakistus – CPT katse. 

 

Pinnasevesi on reeglina 0...1 m sügavusel sõltuvalt aastaajast, vesi on kohati nõrga 

üldhappelise agressiivsusega betooni Wn suhtes. 

6.4. Pärnu linna keskosa – D 
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Rajooni kõige iseloomulikumaks jooneks on liivakompleksi väike paksus (1...3 m) ja suur  

maapinna lokaalse vajumise kiirus. Viirsavi pind tõuseb rajooni piires 0 m-lt tasemele +6 m, 

maapind 3...4 m-lt tasemele 7...8 m. Viirsavi paksus sõltub viirsavi pealispinna ja lamava 

pinna reljeefist. Raba-Oja tn. ristmikul viirsavi ei esine, mereliiv lasub seal vahetult 

fluvioglatsiaalseil setteil. 

Väikese liivakihi paksuse tõttu mõjub igasugune dünaamiline koormus otse viirsavile ja on 

põhjustanud maapinna lokaalse vajumise, mis toimub kohati kiirusega 20 mm aastas 

(Ehitajate tee ja Tallina mnt. ääres). Keskmine vajumiskiirus on 15 mm aastas. Raba-Oja tn. 

nurgal maapind ei vaju.  

 

Keskmine geoloogiline lõige on: 

0.00-0.30 m  Muld. 

0.30-1.00 m  Tolmliiv, kollakashall, eooliline (qc=4... 10 MPa). 

2,00-2.50 m  Tolmliiv, hall, mereline (qc=11... 16 MPa). 

2.50-3.50 m Viirsavi, voolav (Wn=75...80 %), kiht B. 

3.50-7.00 m  Viirsavi, voolav (Wn=55...75 %), kiht C. 

7.00-9.00 m Liivsavi, voolavplastne (Wn=40...45 %), kiht D. 

9.00-13.00 m Viirsavi, voolavplastne (Wn=40...60 %), kiht E. 

13.00 m +  Tihe fluvioglatsiaalne tihe liiv või kõva saviliivmoreen. 

 

Pinnasevesi asub 0...1 m sügavusel maapinnast sõltuvalt sademetest ja aastaajast. 

6.5. Pärnu, Sauga ja Reiu jõe kaldad – E 

Rajooni kõige iseloomulikumaks jooneks on toimuvad või inimtegevuse tagajärjel 

võimalikuks saavad nõlvaprotsessid – aeglased roomedeformatsioonid kuni maalihkeni välja. 

Piirkonnad, kus nõlva roome praegu toimub on toodud joonisel 15 ja maalihetele pühendatud 

peatükis (8). 
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7. ÜLEUJUTUSED 

 

Vastavalt Veeseaduse § 33 on üleujutus veega katmata ala ajutine kattumine veega. Pärnus 

esinevad põhiliselt neli üleujutuse liiki: 

1. Äkktulvad on seotud kiire lumesulamisega või suurte sademetega, mis kujutavad ohtu Sauga 

ja Reiu jõe kallastele, kuna kiirendavad erosiooni ja võivad põhjustada kalda püsivusteguri 

vähenemise. 

2. Rannikumere üleujutused on põhjustatud soodsale tuule suunale kaasneva meretaseme 

tõusust. Iseloomulikud aladele, kus suhteliselt kitsasse lahte suubub veerikas jõgi. Suhteliselt 

kitsas Pärnu lahes on erinevate tuulte mõjul veepinna kõikumised -1.5... + 1.5 m. Edela tuule 

mõjul võib see veepinna tõus ulatuda + 3.0 m, kuid siin tuleb alati hinnata ka jõe ja mere 

koosmõju. 

3. Jäälukkude ja kopratammidega seotud üleujutused väiksematel ojadel ja jõgedel. Kujutavad 

endast lokaalset ohtu elamutele ojade kaldal. Eraldi probleemiks Pärnus on täna omanike 

poolt ojadele rajatud truubid. Nende diameeter on tavaliselt väiksem kui peaks olema suurvee 

ajal ja nende kalded ei vasta nõuetele ning nad ummistuvad. 

4. Avariidega seotud üleujutus. Pärnule kujutab ohtu ainult Sindi paisuga seotud avarii, mis 

suurendab tunduvalt vee kiirust ja erosiooni. Viimase tõenäolisus on aga väike. 

Nendest neljast kujutab tõsist ohtu Pärnule rannikumere üleujutus, mis kataks suured alad 

Pärnu linnas, uputuses saaksid kannatada teed ja kommunikatsioonid, keldrid ja seal asuvad 

soojasõlmed, elektriseadmed, garaažid jne. Rannikumere uputused põhjustavad suurt 

materiaalset ja moraalset kahju. Üleujutus Pärnus mõjutab suurt territooriumi ja tuhandeid 

inimesi, seega on Pärnus tegemist olulise üleujutusalaga. 

Pikaajalised arengud, mis võivad mõjutada üleujutuste esinemist. 

Info pärineb AS Maves aruandest. Paljud Eesti juhtivad teadlased ei nõustu sellega, aga 

peame selle äratoomist vajalikuks.  

IPCC aruande alusel asub Eesti viimaste kümnendite kiireima temperatuuritõusuga 

piirkonnas. Peamiselt on keskmine temperatuur tõusnud jaanuarist maini. Mõningal määral on 

keskmine temperatuur tõusnud ka juunis. Sellest olenevalt merele jää tekke aeg on olnud 

püsivalt samal ajal kuid jää kadumine ja talve taandumine on muutunud varasemaks (19-39 

päeva). Sademete hulk on kasvanud talvisel perioodil. 
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Kuna talv muutub soojemaks ja lühemaks, ei teki liiga paksu lumekatet, mis kevadeti kiire 

sula puhul võiks jõed üle kallaste ajada. 

Mere kõrval võib probleeme tekitada äärmuslike paduvihmade sageduse kasv. Selliste 

vihmade võimaliku mõju olulise leevendamise aluseks on korrektselt rajatud 

sademeveesüsteem. Sellisel juhul võib eeldada, et üleujutused on väiksemad ja lühiajalised. 

Eesti olulisimaks kliimamuutusest põhjustatud üleujutuseks võib pidada 2005.01.09 toimunud 

tormi, mis tõi merevee kõikidesse suurematesse mereäärsetesse linnadesse (Pärnu, Haapsalu, 

Tallinn, Kuressaare). Tormi põhjustatud kogukahjuks hinnati 7.5 mld krooni. Tuleb tähele 

panna, et toodud number iseloomustab tormi kokku, mitte ainult üleujutuste poolt põhjustatud 

kahju. 

Globaalne meretaseme tõus on olnud viimasel poolsajandil vahemikus 1-2 mm /a, sagedamini 

toodud keskmine väärtus on kas 1.5 mm/a või 1.7 mm/a. Globaalne veetaseme trend tuleb 

põhiosas merevee soojuspaisumisest tõusva õhu- ja veetemperatuuri tingimustes ning 

väiksemal määral liustike ja jääkilpide sulamisest. Need protsessid on suure inertsiga: kui ka 

õhutemperatuuri trend peaks äkki langusele pöörama, tõuseks veetase ometi veel teatud aja 

vältel edasi. 

Globaalse veetaseme prognoosid on viimastel aastakümnetel suurel määral kõikunud. Ühe 

äärmusena on räägitud kogu Antarktise jääkatte sulamisest ja kuni 77 meetrisest merepinna 

tõusust. Kuid kui see peaks võimalikuks osutuma, kestaks see protsess tuhandeid aastaid. 

Kümnekonna aasta eest tulid märksa realistlikumad stsenaariumid, mis pakkusid meretõusuks 

vahemikku umbes 30-90 cm 100 aasta kohta. Märgiti, et määramatuse osakaal on üsna suur, 

sõltuvalt sellest, millist kliimamudelit ja CO2-e emissiooni-stsenaariumit mudelites kasutada. 

IPCC aruandes on prognoosi veelgi vähendatud, umbes 20-30 cm-le. Kui praegune tendents 

jätkuks, tõuseks meretase 15-20 cm. 

Peale mandrijää sulamist hakkas maakoor kerkima. See kerge on kõige intensiivsem Soomes-

Rootsis Põhjalahte ümbritseval alal ning ta on kahaneva kiirusega kestnud kogu pärastjääaja. 

Eesti alal on isostaatiline maakerge toimunud kiirusega kuni 3 mm aastas. Kõige kiirem on 

see olnud Hiiumaal, Saaremaa põhjarannikul ja Loode-Eestis, Kagu-Eestis aga esineb aga 

kerge langus. 

Eesti aasta keskmised veetasemed näitavad valdavalt kergelt tõusvat trendi (0.1-1 mm/a) Eesti 

rannikumeres. Olulistest jaamadest vaid Ristna puhul on trend negatiivne (u. -1 mm/a), sest 

Ristna piirkonnas on maakerge üks kiiremaid (2.6 mm/a) Eesti rannikul. Laias laastus võib 
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öelda, et Eesti rannikumere praegusel epohhil keskmine maa- ja meretõus umbkaudu kas 

tasakaalustavad teineteist, paljudes kohtades meretõus juba kergelt ületab maakerget. 

84-aastase perioodi (1923-2006) jooksul on kuu keskmine veetase Pärnu ja Narva-Jõesuu 

andmetel tõusnud statistiliselt olulisel määral vaid talvel (detsember, jaanuar, veebruar), 

kokku 20-26 cm võrra. Talve arvelt ongi ka terve aasta keskmine meretase tõusnud. Sellise 

sesoonselt määratud trendi esinemine on seotud kliima soojenemisega, mis on toimunud 

samuti eelkõige külmal poolaastal. 

Rangelt võttes ei ole teada, kuidas hakkab muutuma tuleviku tuulekliima. Kuigi 

kliimamudelid prognoosivad 21. sajandiks jätkuvat soojenemist ja tsüklonaalsuse tõusu 

Põhja-Euroopas, millega kaasneb tuule keskmise läänekomponendi tugevnemine külmal 

poolaastal 2.3 m/s võrra ja vähem soojal poolaastal, siis päris kindel selles ei saa olla. 

Põhimõtteliselt on ka võimalik, et viimasel poolsajandil domineerinud läänekande 

tugevnemine lakkab, mis tähendab hoopis suhtelist idakaare tuulte tugevnemist. 

Mudelsimulatsioonides selgus, et keskmise veetaseme tõus läänetuule mõningase edasise 

tugevnemise tõttu oleks 2-3 cm Pärnu, Matsalu ja Haapsalu lahes ning 1 cm Liivi lahe 

avaosas ja Saaremaa rannikul. Samasugune langus esineks idakaare tuulte suhtelise 

tugevnemise korral. 

Kui tõesti tormide tugevus kasvab, mis aga atmosfääri üldise soojenemise ja seega ka ta 

energiasisalduse tõusu korral paratamatuna tundub, kasvavad tõenäoliselt ka 

maksimumveetasemed. Väga kõrge veetaseme tekkimiseks siiski ei piisa vaid tuule soodsa 

tingimuse kokkulangemine. Mida sagedasemad on tsüklonid, seda suurem on ka tõenäosus 

vajalike tingimuste kokkulangemiseks. 

Modelleerimine näitas, et ka kuni 350 (hetkel suurim 297) sentimeetrine tõus on Pärnus 

meteoroloogiliselt ja hüdrodünaamiliselt võimalik. Vajalik oleks vaid mõne tingimuse 

kokkulangemine, mis eraldi võetuna polegi kuigi haruldased. 

7.1. Soovitused 

Arvestades, et Pärnu linn kujutab endast olulist riskipiirkonda, on joonisel 17  toodud 

võimalik üleujutusohuga seotud riskipiirkond, mis mõjutab potentsiaalselt ligikaudu 13 000 

elanikku. Joonise 17 on toodud info 09.01.2005. a. toimunud üleujutuse kohta, mis pärineb 

konkreetsel vaatlustel. Üldjoontes need joonised satuvad kokku ja see viitab tehtud 

prognooside õigsusele. 
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Üleujutuste poolt põhjustatud kahjude vähendamiseks on alljärgnevalt toodud mõningad 

soovitused: 

1. Planeerijal on vaja kehtestada minimaalne 0-tsükli tase Pärnu linnas. Mõningail andmeil 

olevat abs. kõrgus  + 3.15 olnud selleks piiriks enne Eesti Vabariigi sündi ja põhimõtteliselt 

läheb see kokku eeltoodud kaartidega. 

Kui võtta arvesse AS Mavese poolt toodud prognoosi, võiks soovituslikult kaaluda selle piiri 

kõrgemale viimist. Kindlasti peaksid seda piiri teadma uute hoonete projekteerijad ning 

omanikud. 

2. Linna kaitsva tammi idee on teoreetiliselt muidugi õige, kuid majanduslikult ja moraalse 

(ilusa) linna planeeringu seisukohalt võib see kujuneda raskesti lahendatavaks ülesandeks 

Pärnus, tänu väga pikale ja madalale liivarannale. Niisuguseid tamme on maailmas rajatud 

(Holland, Belgia, St. Peterburg), kuid alati on tammiga piiratud ala olnud kitsam. 

Kõige raskem on antud momendil olukord Raekülas ja Sauga jõe paremal kaldal, kus on 

võimalik kaaluda lokaalsete tammide rajamise võimalust. 

3. Üks võimalus rannamere mõju vähendamiseks on vee äravoolu kiirendamine. Selleks 

rajatakse 1...2 km jõesuudmest ülesvett kanal risti merega (Peeter I poolt rajatud kanalite võrk 

St. Peterburgis – Moika; Obvodnõi kanal). See kanal kiirendaks „kuhjuva“ vee äravoolu ja 

vähendaks üleujutuse poolt põhjustatavaid kahjusid. Kuna kanali rajamine linnas võib olla 

keeruline, võivad seda asendada suure diameetriga torud. 

4. Vee purustava mõju vähendamiseks võib kaaluda rannaga risti olevate tammide rajamist. 

Kahjuks puudub niisuguste tammide mõju hinnang Pärnuga sarnastes tingimustes. Kohtades, 

kus vee sügavus suureneb kiiresti on need lainemurdjaid end igati õigustanud. Ka on nad 

ennast õigustanud Lätis, Liivi lahes, kus merepõhja kallak on suurem. 

 

Eeltoodud soovituste kasutamine on võimalik juhul kui  tehakse nende mõjutuste 

hürdotünaamiline modeleerimine. 
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8.  NÕLVA PÜSIVUSE PROBLEEMID PÄRNUS 

 

Pärnu territooriumil asuvate jõgede kaldad on maalihke ohtlikud ja selle probleemiga on 

antud all olnud tegemist aastasadu. 

Toimunud maalihete kohta on antud momendil parim info 2010. aastal koostatud Marko 

Kohvi ja Tiit Hangi aruandes, kus on fikseeritud 26 maalihke toimumine ja näidatud nende 

asukohad plaanil (joonis 18).  

 

 

Selles nimekirjas puuduvad mõned maalihked: Pärnu Piimakombinaadi maa-alal Janseni tn 

toimunud maalihe ja mõlemas Pärnu Masinatehase tsehhis Janseni ja Rääma tn toimunud 

maalihked. Ka ei ole selles nimekirjas olnud võimalik mainida 2011.a. detsembris Tammistes 

toimunud maalihet. 

Maalihete olemus on lihtne. Tema puhul mõjuvad jõud, mis nihutab kalda nõrgemat osa jõe 

keskosa poole ja jõud, mis sellele vastupanevad. Kui nihutavad jõud on  suuremad, toimub 

maalihe. Nihutavad jõud on kalda kõrgema osa kaal ja seal asuvad rajatised. Vastupanevad 

jõud on pinnase nihketugevus (hõõre?) nihke pinnal, pinnase kaal nõlva madalamas osas ja 

vee kaal. Kui pinnase kaal nõlva madalamas osas või vee kaal vähenevad, toimub nõlva 

paigutus uue tasakaalu saabumiseni. Sama toimub ka nihutavate jõudude suurenemisel. 

Alumises osas oleva pinnase ja vee kaalu nimetatakse vastukaalu plokiks. 



58 
 

 

 

Joonis 18. Teadaolevad maalihked ja maalihete jäljed Pärnu ümbruses. 
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Maalihete põhjusena on siiani väljatoodud kaks põhilist: 

1. Jõgede erosioon, mis on eriti aktiivne suurvee ja jäämineku ajal. Erosiooni protsesside käigus 

suureneb nõlva vastupanuploki kaal. Need maalihked erinevad tavaliselt jõe põrkekaldal ja 

iseloomulikud on nad kohtades, kus viirsavi katab paksem mereliiva kiht. Erosiooniga seotud 

maalihked on iseloomulikud Tammiste suvilarajoonis, Sauga jõe kallastel, Papiniidu sillast 

allavoolu, PTK „Viisnurk“ ja Liiva tn. pikendamisel. Neid maalihkeid iseloomustab teatud 

perioodilisus. Maalihe suurendab oma toimumistega vastukaaluploki kaalu uue maalihkeni. 

Erosiooniga seotud maalihked on alati seotud ka veesurvega viirsavide all asuvas 

veehorisondis ja nende oht kasvab surve kasvuga nimetatud veehorisondis. 

2. Teine maalihete põhjus on seotud inimtegevusega. Selle tüüpiliseks näiteks on PTK 

„Viisnurk“ maa-alal 1965.a. toimunud maalihe. Selle maalihke põhjustas valesse kohta 

projekteeritud tugisein (ta eesmärk oli tagada laiendatud territooriumi nõlva püsivus). See 

tugisein koormas nõlva üle ja toimus üks suuremaid maalihkeid. Sama põhjus oli ka 1959.a. 

Liiva Kalatsehhis toimunud maalihkel. Nõlvale rajatud puhastusseade koormas nõlva üle. 

Klassikalised inimtegevusega seotud maalihked olid Sauga jõe kallastel 1975...76 toimunud 

maalihked. Nimelt soovist rajada tee otse jõe kaldale ja ainult 30...40 cm teetammi kaal 

põhjustas Eesti suurima maalihke Nurme Silla lähistel ja kaks 30...50 m pikkust maalihet 

sillast allavoolu. Rajatud tee mõjul  purunes nõlv Sauga jõe kaldal suvilate rajoonis. Olukorra 

ohtlikkusest annab pildi Janseni tn. endine Piimakombinaadi maa-alal 1975.a. toimunud 

maalihe. Kaks väikse auto koormat telliseid põhjustasid seal kalda purunemise 30 m pikkusel 

lõigul. 

Tüüpilised olid maalihked Pärnu Masinatehase maa-alal (Rääma ja Janseni tn). 1978.a. 

otsustas tehase juhtkond valutsehhi jääkidega tugevdada jõe kallast. Jääkide vale paigutus aga 

põhjustas mõlemas tsehhis nõlva purunemise 25...30 m lõigul. 

 

Maalihete probleem tõstatati esimest korda seoses Pärnu reisisadama rajamisega 20.sajandi 

kolmekümnendatel aastatel sillast üles ja allavoolu jõe vasakul kaldal. Antud alal tuginedes 

uuringutele ja vaiakatsetele projekteeriti kaldakindlustus. See kaldakindlustus on täna väga 

halvas seisundis tänu valele insenertegevusele ja jõeerosioonile. Vana kaldakindlustus vajab 

täna kindlasti remonti. 

Jõekalda püsivusprobleemid tõstatati uuesti 1965.a., kui koostati esimene geotehniline 

ülevaade Pärnu jõe kallastest ja toodi esimest korda välja ohtlikumad alad. Tänu Pärnu 
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peaarhitekti A. Andrelli ja geotehniku M. Metsa initsiatiivile õnnestus alustada geotehnilist 

kontrolli Pärnu jõe kallastel. Sellest kontrollist jäi välja PTK „Viisnurk“. Tema territooriumid 

võeti kontrolli alla pärast maalihke toimumist. 

PTK „Viisnurk“ maalihe võimaldas põhjalikumalt uurida maalihke toimumise mehhanismi, 

määrata pöördarvutustega viirsavide arvutuslikud parameetrid, koostada ETP-arvutusmudeli 

ja projekti nõlva püsivuse tagamiseks. 

Selles projektis tagati nõlva püsivus jõkke rajatud vastukaalu prismaga. See prisma on 

rahuldavas seisus pärast 45.a. ekspluatatsiooni ja tagab nõlva püsivuse ka järgnevateks 

aastateks. 

Samalaadset lahendust kasutati ka Pärnu Lihakombinaadi maa-alal. Sinna rajati nõlvale kahe 

korruseline tsehh, mis vähendas nõlva püsivuse püsivustegurini 0.95. Rajatud 

vastukaaluprisma tõstis püsivusteguri 1.35 ja nüüd kui tsehh on lammutatud peaks seal 

püsivustegur olema üle 1.5. 

 

Nõlvade kindlustamiseks on Pärnus kasutatud kahte meetodit. 

1. Rajatud kai tüüpi vertikaalsed puidust, raudbetoonist või terasest sulundseinad. Kui need 

sulundseinad on õigesti projekteeritud ja ankurdatud on nad käitunud hästi (Kalakombinaadi 

territoorium, Pärnu Turbakai, sadamarajatised jõe paremal kaldal enne Sauga jõge, endised 

Pärnu Kaluri kaid). Insenerlikud vead on põhjustanud osade nõlvade purunemised ja need on 

tulnud uuesti taastada. 

2. Nõlva kindlustamiseks on kasutatud mereliivale rajatud vertikaalseid tugimüüre laugete jõe 

kallaste puhul (endine REV maa-ala). Pärnu jõe paremal kaldal, Tallinna mnt. elamurajoonist 

allavoolu on kasutatud betoonplaate, mis on asetatud nõlvale ja nende kalle ühtib nõlva 

loodusliku kaldega.  Seda moodust saab kasutada laugetel kallastel. 

 

2000.a. valmis AS GIB ja OÜ IPT koostöös ülevaade Pärnu jõe kallaste püsivusest (autor P. 

Talviste). Tuginedes püsivusarvutustele on selles toodud Pärnu jõe kallaste tsoneerimise 

skeem, mille esitame all järgnevalt joonisel 19. 

 

Kallas on jagatud järgmisteks tsoonideks: 

A Lubatud kaldatsooni täitmine abs. kõrguseni 2.5 m ja gravitatsioonilise 

kaldakindlustuse rajamine. Lubatud ehitiste rajamine kaldajoonest 30 m ja kaugemale. 

Ehitiste rajamine lähemale kui 30 m kaldajoonest nõuab nõlva stabiilsuse kontrolli. 
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B Lubatud kaldatsooni täitmine abs. kõrguseni 2.5 m ja gravitatsioonilise 

kaldakindlustuse rajamine. Lubatud ehitada 50 m kaugusele kaldajoonest. Ehitamisel 

kaldajoonest kuni 50 m kaugusele on vajalik pinnase tugevusparameetrite täpsustamine ja 

nõlva stabiilsuse kontroll. 

C Kaldatsooni täitmine abs. kõrguseni 2.5 m ja gravitatsioonilise kaldakindlustuse 

rajamine nõuab pinnase tugevusparameetrite täpsustamist ja püsivuse kontrolli. Ehitamine 

lubatud kaldajoonest 30 m kaugusel. 

D Kaldatsooni täitmine abs. kõrguseni 2.5 m ja gravitatsioonilise kaldakindlustuse 

rajamine nõuab pinnase tugevusparameetrite täpsustamist ja püsivuse kontrolli. Ehitamine 

lubatud kaldajoonest 50 m kaugusel. Ehitamisel kaldajoonest kuni 30...50 m kaugusel nõuab  

pinnase tugevusparameetrite täpsustamist ja püsivuse kontrolli. 

E Kaldatsooni täitmine abs. kõrguseni 2.5 m ja gravitatsioonilise kaldakindlustuse 

rajamine, samuti ehitiste rajamine lähemale kui 70 m kaldajoonest nõuab pinnase 

tugevusparameetrite täpsustamist ja püsivuse kontrolli. 

F Kaldakindlustuses rajatud. Reeglina kaid ja tugiseinad. Ekspluatatsioonieeskirjade 

kehtestamise vajadus. Ehitiste rajamiseks 70 m ulatuses on vajalikud nõlva stabiilsuse 

arvutused. 

G Nõlv ebastabiilne. Koormuse suurendamine on keelatud. Vajalik rakendada meetmeid 

stabiilsuse normikohaseks tagamiseks. Ehitamine kuni 70 m kauguseni nõuab 

pinnaseuuringuid ja nõlva stabiilsuse kontrolli. 
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Antud joonist on uute andmetega täiustatud. PTK „Viisnurk“ maa-ala on tõstetud 

ebastabiilsest alast F, kindlustatud alade G hulka, kuid on aga jäätud ebastabiilsete alade hulka 

kallas Kalakombinaadi Liiva tsehhi kohal. Ebastabiilsete alade hulka on võetud Pärnu jõe 

vasak kallas, mis asub Papiniidu sillast ülesvoolu (nn. Näituse ala) ja ala jõe paremal kaldal 

Papiniidu sillast allavoolu. 

G kalda kindlustatud aladega osa on tunduvalt suurenenud uute kindlustustega ja vanade 

kindlustuste arvesse võtmisega. 

G-alasse kuulub kindlasti Kalakombinaadi kai, uued Pärnu sadama kaid, Sauga jõe 

suudmeala, Tallinna mnt elamurajooni kaldakindlustatus, mis  koosneb puuvaiadega 

tugevdatud alast ja kaldplaatidega alast. Kindlustatud kallaste hulka tuleb lugeda Viisnurga ja 

Lihakombinaadi maa-alad, kuhu on rajatud vastukaalu prismad. Neid kindlustatud alasi tuleb 

täna vaadelda kui rahuldavas seisus olevaid alasi, kuid nende rekonstruktsioon ja nende juurde 

ehitamine peab tuginema uuringutel ja geotehnilisel analüüsil. 

Arvestades geotehniliste teadmiste taseme kasvu ja uute seadmete laialdast kasutamist 

hüdroehituses tuleb täna muuta suhtumist kalda tsoonis ehitamisse. Täna võib seda lubada 

juhul, kui sellele eelneb põhjalik kalda geotehniline uuring ja püsivuse analüüs. Viimaste 

põhjal koostatakse kalda püsivuse tagamiseks projekt, mis võtab arvesse kõik muutused. 

Niisugune lähenemine on võimalik kõigi ülaltoodud alade kohal ja võimaldab kalda 

väljaehitamise viia objektide arvel lõpule. 
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9.  MÕNINGAID EHITUSLIKKE JÄRELDUSI 

 

Vajumisvaatlused Pärnus on näidanud, et madalvundamendile rajatud hooned käituvad 

sõltuvalt hoone korruste arvust. Joonisel 20 on antud 2...3 kordsete ja 4...5 kordsete hoonete 

vajumised ajas.  

Kahe-kolme kordsed hooned vajuvad 10...15 (joonistel lisandub sellele veealandusega siluri 

horisondis kaasnev vajum) ja 4...5 kordsed hooned vajuvad 25...40 cm. Vaatamata suurtele 

vajumitele on 4...5 kordsed hooned käitunud rahuldavalt ja ohtlikke deformatsioone ja pragusi 

neis esinenud ei ole. 

Toodud koondgraafikuid iseloomustavad kaks etappi: Esimene konsolidatsioonivajum toimus 

siis, kui hüdrodünaamilise surve lang ei mõjutanud hoonete käitumist. Teine kiirenev osa on 

seotud surve languga viirsavide all asuvas veehorisondis ja kestis kuni survelangu lõpuni. 

 

Survelangu mõju on toodud veel kahel järgneval joonisel 21. Tallinna mnt. 1 ja 2 asuvate 

hoonete all on viirsavi paksus ebaühtlane ja see põhjustas vajumite esinemise 4 cm enne 

survelangu mõju, kui sellele kaasnenud praod ei kujutanud ohtu. Survelangule kaasnes 

vajumite erinevuse kasv, mis ulatus kuni 40 cm ja põhjustas kuni 50 cm prao tekkimise. 

Vajumiste intensiivsuse kasvamise alguses lõigati pikki pragu hoone kaheks osaks ja jäigastati 

need osad tömbidega. Lahendus osutus edukaks ja pragude ohtlik areng peatus. Hoone 

vajumite erinevuse kasv aga peatus peale survelangu lõppu. Antud momendil ei tekita hoonete 

ekspluatatsioon probleeme ja toimub hoone kap. remont.  
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Joonis 21. Pärnu, Tallinna mnt. 1 ja 2  
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Joonisel 22 on toodud kahe sanatooriumihoone käitumine. Vajadele rajatud hoone vajus 

esimese aastaga 3 cm ja edaspidine vajum peatus. Madalvundamendile rajatud hoone vajumi 

võib sarnaselt eelnevatega jagad kahte ossa – enne ja pärast survelangu. 

Sarnaselt madalvundamendile rajatud hooned käitusid vaivundamendile rajatud hoone I-

korruse põrandad ja vaheseinad. Vajumise erinevus karkassi postide ja põrandate vahel ulatus 

20...25 cm ja põhjustas tõsiseid probleeme I-korruse ekspluatatsioonis. 

Pärnus vaialuse kasutamisel on vaja ka esimese korruse põrandad toetada vaiadele, et ei 

esineks eeltooduga sarnaseid nähtusi. 
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10.    EHITUSLIKE SOOVITUSI 

Tulevikus võiks soovitada rajada kõik 2...3 kordsed hooned madalvundamendile, kui 

vundamendi talla ja viirsavi kihi vahele jääb  vähemalt 1.5...2 m liiva kiht. 

Kõrgemad hooned on soovitav rajada vaialusele. Sama kehtib ka vahetult viirsavile 

vundeeritavate hoonete puhul. Vaialuse kasutamisel on vaja alumise korruse keldri 

vaheseinad ja põrandad toetada vaialusele. Vaiad on soovitav süvitada  tugevasse moreeni või 

liustikujõe liivadesse viirsavi all. 

Arvestades üleujutusohtu peaks hoone null soovituslikult olema vähemalt +3.15. 

Hoonete süvendid (kui nende sügavus maapinnast on üle 2.0 m) on vaja toestada, et vältida 

süvendite seinte ja kõrvalasuvate hoone ohtlikke paigutusi. 

Kui projekti koostamisel hoone eeldatavad vajumid on üle 10 cm on projektis soovitav ette 

näha hoone vajumisvaatlused. Reeperite asukohad ette näha projektis. 

Jõe kaldale on soovitav jätta ehitusvaba tsoon laiusega 30 m ja rajatiste rajamisel kaldjoonele 

lähemale kui 50 m, peavad seda võimalust tõestama geotehnilised uuringud ja nõlvaarvutused. 

Viimane on vajalik ka kergteede rajamisel kaldatsoonis. Arvestades jõe tähtsust Pärnu linnas, 

tuleks kaaluda jõe kallaste väljaehitamist lähiaastatel. Ohtlikel aladel -6-6+ (näiteks 

kavandatav näituse ala) tuleb kalda kindlustamist pidada hädavajalikuks. Vajalik on ka 

kallaste geotehniline kontroll. 

 

Vee tarbimist Siluri veehorisondist võib lubada andes ette maksimaalselt lubatud toodangu 

(m3/aastas) ja range hüdrogeoloogilise ning geotehnilise kontrolli all. Esialgu ei rajaks uusi 

puurauke ja kasutaks ainult vanu. Olemasolevate puuraukude puhul soovitav teha 

puuraukudes proovipumpamised ja määrata uuesti puuraukude tootlikus ja taastumiskiirus. 

Uute puuraukude rajamine peab tuginema hüdrogeoloogilistel arvutustel ja 

hüdrogeoloogilistel katsetel ning monitooringul. 

Kui ohtlike üleujutuste arv (üle +2.0 m) lähematel aastatel suureneb, peab kaaluma 

kaitserajatiste rajamise võimalusi Pärnus. Esialgse meetmena saab soovitada meetmeid, mis 

võimaldavad vähendada laineenergiat ja vee purustavat mõju. Vajadusel rajada tamm või vett 

ärajuhtiv kanal, kui ohtlike üleujutuste arv lähiaastatel on üks-kaks üleujutust aastas.  
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Pärnu reepervõrk vajab pidevat jälgimist, et oleks kasutatav insenertegevuses. Kindlasti on 

vaja analüüsida reeperjaamade käitumist ja tuginedes sellele koostada soovitused reeperite ja 

polügonomeetria märkide kasutamise osas. 

Kindlasti vajab tulevikus eraldi hinnangut mere errosiooni mõjul toimuva mereliivade 

ümberpaigutumine. Tähtis on määrata kohad, kus algab ja lõppeb kanne.  

Pärnus on kindlasti head võimalused maasoojuse kasutamiseks. Vaiaaluse projektides võis 

kasutada termovaiu hoonete kütteks ja jahutamiseks. Sama kehtib ka eramute kohta, mille 

soojusvarustus võiks enamusjuhtudel tugineda maaküttel. Soovitavalt eramute maalihete 

puhul tugineb Siluri veehorisonti ulatuvatel puuraukudel. Kindlasti vajaks see täiendavat 

teaduslikku uuringut. Kaaluda võiks vanade puuraukude kasutamist maakütteks. 

Pärnu rannaala ulatus on täna ebapiisav. Seda ala on võimalik vastavate uuringute ja 

projektidega laiendada Mai elamusrajooni ja Raeküla alale. 

Pärnu ja Sauga jõe kallastele suvituskohtade rajamine on keeruline küsimus ja peab toimuma 

koos kaldakindlustuse rajamisega. Kui see toimub ilma kaldakindlustuse rajamiseta, kaasneb 

jõeerrosioonile inimeste poolt tekitatav errosioon.  




