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1. PROJEKTLAHENDUS  
  

Käesoleva eelprojektiga kavandatakse kalade rändetingimuste parendamist Pärnumaal Audru  

vallas Kabriste külas Lindi oja (VEE112170) paikneval Lindi paisul (x= 6466322; y= 516720). 

Lindi pais asub ca 0,2 km kaugusel suudmest Pärnu lahes.  

Paisjärve veelaskmeks on amortiseerunud kaev-veelase, mis ei võimalda veetasemete 

reguleerimist paisjärves. Veetasemete vahe paisjärves ja selle alavees on sõltuvuses sademevee 

hulgast ja merevee tasemest (väliuurimistööde ajal 05.09. 2016. oli ülaveetase 1.47m ja 

alaveetase  -0,05).Pais  on ületamatuks  rändetõkkeks kaladele. 

Lindi paisuvare asukohaskeem 
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Lindi paisu juurdepääsu plaan 

  
 

Eelprojekt koostamise lähtematerjalid on: 

1.Tellija lähteülesanne  

2.Lindi paisu geodeetiline mõõdistus. OÜ Alt ja Ülevalt töö nr. G39/2016 

3.Pärnumaa Audru valla Kabriste küla Lindi paisu ehitusgeoloogilise uuringu aruanne.   

AS Maves töö nr 16126. 
4.Meriforelli kudejõgede taastootmispotentsiaali hindamine,2013. EMÜ PKI 

Limnoloogiakeskus / TÜ Eesti Mereinstituut / MTÜ Trulling. 

5. Keskkonnaameti kiri 20.01.2016 nr 6-2/16/994 

Projektlahenduse  alternatiivid  

Kalade läbipääsu rajamiseks alaveest ülavette on teoreetiliselt kolm alternatiivi: 

1. paisutuse likvideerimine ja oja sängi kujundamine kärestikuks; 

2.olemasoleva amortiseerunud liigveelaskme rekonstrueerimine, kalapääsu rajamine  

möödaviik - kalapääsuna;   

3.olemasoleva amortiseerunud liigveelaskme lammutamine, kalapääsu rajamine piki 

paisjärve paremkallast ja voolusängi kindlustamine alavees. 

Alternatiiv 1 paisutuse likvideerimine ja oja sängi kujundamine kärestikuks on 

vastuolus tellija lähteülesandega, mis näeb ette olemasoleva paisjärve säilitamist, 
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seetõttu alternatiivi 1 eelprojektis ei käsitleta. 

Alternatiiv 2 ja 3 lahendustel võrdlemisel on kaalutletud maakasutamise, 

keskkonnariske ja majanduslikke eeliseid ning puudusi. 

Alternatiiv 2 kohaselt tuleb olemasolev liigveelase rekonstrueerida ja kalapääs rajada  

möödaviik - kalapääsuna (vt lisa 3A Põhiplaan  alternatiiv2) . 

Kalapääs pikkusega 113 m piirab oluliselt Mereääre kinnistu (15905:004:0103) 

maakasutust, seetõttu on kinnistu omanik nõus alternatiiviga 2 juhul kui ehitatakse 

kalapääsule täiendav ülesõit, mis tähendab kahe ihtüodukti rajamist. 

Ehitusgeoloogiliselt tuleb rajada kalapääs veega küllastunud peenliiva, milles rajatava 

kaeviku püsimajäämine on seotud oluliste riskidega. 

Alternatiiv 3 kohaselt on kavandatud olemasoleva amortiseerunud liigveelaskme 

lammutamine, kalapääsu rajamine piki paisjärve paremkallast ja alavees oja voolusängi 

kivikindlustus ca 22 m. (vt lisa 3 Põhiplaan lisa 4 Pikiprofiil) Kalapääsu pikkus on 83 

m,  põhjalang ca 2%. kalapääsu rajamisega ei kaasne kinnistu omanikule maakasutuse 

piiranguid. Vaja on asendada olemasolev maateetruup ihtüoduktiga.  

Alternatiiv 2 ja 3 võrdlemisel on ilmselgelt eelistatud alternatiiv 3 alljärgnevatel 
põhjustel: 

1) ei piira kinnistu olemasolevat maakasutust; 

2) kaevetöid ei ole vaja teostada väljaspool olemasolevast paisjärve ja oja voolusängi 
paiknevas ebastabiilses pinnases, mis vähendab oluliselt keskkonnriske; 

3) oluliselt väiksemate töömahtude ja maksumusega. 

Eelpooltoodust tulenevalt on koostatud tehniline lahendus eelprojekti tasemel  alternatiivile 3, 

mille kohaselt on ettenähtud liigveelase lammutada, ehitada kalapääs piki paisjärve 

paremkallast ja kindlustada alavees oja voolusängi ca 22 m. Maanteetruup asendatakse   

ihtüoduktiga.  
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Käesoleva eelprojektiga ettenähtud kalapääsu ehitamiseks on vajalikud alljärgnevad 

tegevused: 

1.Veetaseme alandamine paisjärve täieliku tühjenemiseni   

Veetaset tuleb alanda järk-järgult, mitte üle 30 cm ööpäevas, lähtudes keskkonnaministri 

määrusest 19.09.2014 nr 40: „Täpsustatud nõuded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud 

keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise 

kohta ning ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodika“. Tööd tuleb planeerida vee-

vaesele perioodile ja arvestada asjaoluga, et vajadus on veetõkketammide rajamiseks samuti 

ehitusaegseks veetõrjeks pumpamisega. Enne ehitustööde alustamist tuleb tõkestada 

kaitsetammidega vee juurdevool töömaale, teostades pealevoolava vee ülepumpamist. Kui 

ehitustööde ajal tekivad erakordsed ilmatukutingimused, millega kaasnevaid  vooluhulkasid ei 

ole võimalik pumpamise teel ära juhtida, tuleb ehitustööd katkestada  ja võimaldada vee 

isevoolne äravool. 

2.Sette eemaldamine töömaalt.  

Peale paisjärve tühjendamist veest ja põhjakihi nõrgumist tuleb töömaalt ca 1500 m2 ulatuses 

eemaldada põhjasete kõrgusmärgini 0,00 m abs, millele rahatakse kalapääs. Paisjärvest 

eemaldatud sete paigaldatakse Mereääre kinnistu omaniku juhiste kohaselt kinnistu 

vertikaalplaneerimiseks ettenähtud kohta. 

 

3. Olemasoleva liigveelaskme lammutamine, truubi asendamine ihtüoduktiga. 

Olemasolev liigveelase tuleb lammutada ja betoontruup asendada teraskaar torusillaga Multiplate 

MP 200 VA 9 või samaväärse tootega, mis kujundatakse ihtüoduktiks. (vt lisa 4 Pikiprofiil  

Lõiked). Torusilla sisepinna on laius 3,45 m; kõrgus 1,16 m; terasprofiili paksus 4 mm; terase 

tugevusklass S355.Teraskaar peab olema kaetud epoksiidikihiga (seest paksus 200 μm; väljast 

100 μm). Torusilla paigaldamine peab toimuma vastavalt tootja (tarnija) poolt  vastavalt 

paigaldusjuhendile ja käesoleva projekti lisale 4. Konstruktsiooni CE teostusklass peab olema 

EXC3 või sellega samaväärne. Teraskaar toetub terasprofiil vundamendile, mis paigaldatakse  

tihendatud killustikalusele. Vundamendielemendi gofreering peab olema 200x155 mm; teraslehe 

paksus 5mm, laius 1540 mm, tugevusklass S355. 

Ihtüodukti põhja paigaldatakse jämeveeris ja graniitkivid vastavalt lisa 4 pikiprofiilile. Ihtüodukti 

otsakute kivikindlustuse tühimikud tuleb täita kuivbetooniga.  

Veeseadus  § 8 lõike 2 punkti 7 alusel tehakse ehitustööde käigus tahkete ainete uputamine 

veekogusse ja selleks on vaja vee erikasutusluba. 
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Ehitustööde käigus tekkinud ehitusjäädemete käitlemine peab olema kooskõlas Audru 

valla jäätmekavaga.  

  

 

Foto 1:Torusilla (ihtüodukti) montaaž ja paigaldus  teostatakse tootja(tarnija) 
poolt või tema järelevalvel.   

4. Kalapääsu ehitus 

Kalapääs on projekteeritud piki paisjärve paremkallast. Alavees allpool ihtüodulti 

kindlustatakse ojasäng graniitkividega ca 22 m.(vt lisa 3 Põhiplaan lisa 4 Lõiked). 

Kalapääsu voolusäng eraldatakse paisjärvest ühtlasest tihendatud saviliivpinnasest 

tammiga. Tammi paisjärve poolne nõlv kindlustakse jämeda veerispuistega.  

Filtratsiooni tõkestamiseks paigaldatakse tammi pinnaskehasse veeriskindlustuse alla 

geomembraan ( EPDM minimaalne paksus 1mm; rebenevustugevus 11N/mm; venivus  

300%). 

Kalapääsu voolusäng kindlustatakse graniitkividega. Kivikindlustuse rajamiseks tuleb 

profileeritud voolusängi põhi katta geotekstiiliga NorGeoSpec profiil 4 (NGS4) või 

selle analoogiga. Geotekstiilikangad tuleb paigaldada risti voolusängi nõlvaga. Kui 

geotekstiilikangad ei õmmelda kokku peab kangaste ülekate olema vähemalt 50 cm. 

Ülekate geotekstiilikangastel tuleb teha pärivoolu st kaetav kangas peab olema ülaveest 

alavee suunas. Nõlva ülaosas (voolusängi pervel) tuleb geotekstiilikanga otsad süvistada 

pinnasesse vähemalt 50 cm sügavuselt, et vältida geotekstiili hilisemat paljandumist. 
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Paigaldatud geotekstiil tuleb korralikult ankurdada metallvaiadega pinnasesse (3-4 

metallvaia/m2). Geotekstiilile paigaldatakse graniitkivid (läbimõõt ca 25-30cm) 

sobitades kivid tihedalt üksteise kõrvale. Kivide vahemikud tuleb täita veerise ja 

väikekividega kiiludes täitematerjali kivide vahele selliselt, et geotekstiil oleks 

korralikult kaetud ja kividevahelised tühikud tihedalt täidetud. Voolusängi ristlõike põhi  

peab olema kujundatud kaldega kesktelje suunas, et madalvee perioodil voolaks vesi 

voolusängi keskel ( vt lisa 4 Pikiprofiil Lõiked). 

5. Teekatendi täiendamine ja taastamine .  

Ihtüodukt  paigaldatakse Audru Vallavalitse halduses olevale teemaale  (Kaluri tee  nr 

1590058). Tööde ajal peab töövõtja korraldama ohutu liikluse, kooskõlastades enne 

tööde alustamist liikluskorralduse skeemi Audru Vallavalitsusega. Ihtüodukti 

kandvõime tagamiseks tuleb asfaltfreespuru teekatendit tõsta ihtüodukti pealt ca 30 cm. 

Sujuva teeprofiili tagamiseks on vaja teekatendit täiendada ca 65 pikkusel lõigul (250 

m2 vt lisa 3 Põhiplaan ja lisa 4 pikiprofiil.Lõiked)).  

Tabel 1 Eelprojektiga kavandatud tööde mahud ja   hinnangulised  maksumused 

   
TÖÖ NIMETUS / MATERJAL 

 
ÜHIK 

 
MAHT 

MAKSUMUS 
EUR 

1 2 3 4 5 

1 
 
 

Ehitusala nõuetekohane tähistamine 
ohutuspiirete ja märkide paigaldamine  
 

töö 
 
 

1 
 
 

500 
 

2 
 

Vee  pealevoolu tõkestamine üla- ja alavee 
poolt, ehitusaegne vee pumpamine  töö 1 

 
1500 

3 
 
 

Olemasoleva truup regulaatori 
lammutamine ehitusjäätmete 
utiliseerimine  töö 1 

 
 

700 
4 
 
 

Sette eemaldamine töömaalt   
 
 

m3 
 
 

730 
 
 

2920 
 
 

5 
 
 
 

Kalapääsu pinnaskeha ehitamine sh 
veeriskindlustus ja filtratsioonitõke 
vastavalt lisa 4 lõigetele  
 

m3 

 

 
 

620 
 
 
 

4960 
 
 

6 
 
 
 
 
 

Kalapääsu voolusängi graniitkividega 
kindlustamine ja kujundamine 
kärestikulaadseks kividevaheliste 
tühimike täitmine kiilutud veerisega 
geotekstiilil NorGeoSpec profiil 
4(NGS4) või analoog geotekstiil 

 
 
 
 
 
m2 

 
 
 
 

850 
 

 
 
 
 
 

34000 
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7 
 
 

Ihtüodukti  MP200 profiil V9  
tarnimine ja paigaldus   
 

tk 
 
 

1 
 
 

27 000 
 

8 
 

Teekatendi taastamine 
 

m2 
 

250 
 

4500 

9 
 

Kaldaalade täitetööd pinnasega  koos 
planeerimisega  m2 500 

 
3000 

10 Heinaseemne  külvamine  m2 500 
 

400 
11 

 
 
 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste 
likvideerimine ja heakorrastamine 
töödega seotud maa-alal   
 

töö 
 

1 
 

 
 

800 
 

12 Konsultatsioon projekteerijaga kohapeal päev 1 
 

200 
 Ehitustööde maksumus      80480 

13 
 

Tööprojekti koostamine töö 1 9000 

14 
 

Ehitustööde omanikujärelvalve   töö 1  3000 

15 
 

Ehitustööde projektijuhtimise 
 

kuu 2 600 

 Pos 13…15 maksumus   12600 

 Kõik kokku   93080 

 Käibemaks    18616  

 Maksumus käibemaksuga    111696 

 
 
 
2. PLANEERIMISDOKUMENTIDE ÕIGUSLIK ALUS 
2.1. Veepoliitika raamdirektiivi nõuded 

 

EL Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) määratleb EL riikide veekogude kaitse ja 

kasutamise põhimõtted. Veepoliitika raamdirektiivi eesmärgiks on kõikide pinnaveekogude 

hea ökoloogilise ja keemilise seisundi saavutamine. 

Veekogude seisundi hindamisel määratleb Veepoliitika raamdirektiiv ärgmised mõisted: 

 pinnavee seisund – üldmõiste, mis tähistab pinnaveekogu seisundit, mis määratakse 

kindlaks tema ökoloogilise või keemilise seisundi põhjal, olenevalt sellest, kumb on 

halvem; 

 pinnavee hea seisund – seisund, mille pinnaveekogu on saavutanud, kui nii selle 
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ökoloogiline kui ka keemiline seisund on vähemalt hea; 

 ökoloogiline seisund – mõiste, mis tähistab veeökosüsteemide struktuuri ja 

funktsioneerimise kvaliteeti; 

 hea ökoloogiline seisund – pinnaveekogu seisund, mille puhul vee-elustikus,  

veekvaliteedis ja veekogu hüdromorfoloogilistes omadustes on vaid kergeid 

kõrvalekaldeid sellele veekogule tüübiomasest looduslikust seisundist; 

 pinnavee hea keemiline seisund – keemiline seisund, mille puhul vee-elustiku hea  

seisund on saavutatav ja füüsikalis-keemilised näitajad ning toksilised ained ei  

ületa EL ega riiklikul tasandil kehtestatud keskkonnanorme ega standardeid. 

Veekogu seisundi hindamisel võrreldakse veekogu olukorda looduslikus seisundis ehk 

inimtegevusest  praktiliselt  mõjutamata  sama  tüüpi  veekoguga  ehk  nn  

võrdlusveekoguga. Veekogu seisundi halvenemise all mõistetakse üksnes inimmõjust 

tingitud muutusi. 

Jõgede ökoloogilise seisundi klassifitseerimiseks vajalikud kvaliteedielemendid on 

Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt järgmised: 

 bioloogilised elemendid: veetaimestiku koosseis ja arvukus, selgrootute põhjaloomade 

koosseis ja arvukus, kalastiku koosseis, arvukus ning ealine struktuur; 

 bioloogilisi elemente toetavad hüdromorfoloogilised elemendid - hüdroloogiline 

režiim, jõevoolu tõkestamatus, morfoloogilised tingimused (jõe sügavuse ja laiuse 

vahelduvus, jõesängi struktuur ja aluspõhi, kaldavööndi struktuur; 

 bioloogilisi elemente toetavad keemilised ja füüsikalis-keemilised elemendid 

jagatakse üldtingimusteks (temperatuuriolud, hapnikusisaldus, soolsus, hapestumus, 

toitainete-sisaldus) ja toksilisteks ainete sisalduseks. 

Eeltoodust  järeldub, et jõele hea hinnangu andmiseks ei piisa heast veekvaliteedist. Heas 

seisundis peab olema ka jõe elustik, veekvaliteet on vaid seda toetav element. 

Peamisteks kriteeriumiteks hindamaks head seisundit on: 

 jõgi on morfoloogiliselt mitmekesine (looduslähedane); 

 siirdekalade liikumine ei ole tõkestatud; 

 vesi on standardtehnoloogiaga kasutatav joogivee tootmiseks; 

 veekvaliteet on piisav antud jõetüübile iseloomulike kalade jaoks; 

 supluskohtades sobib vee kvaliteet suplemiseks; 

 tulvariskid on maandatud. 
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Jõgede ökoloogilise kvaliteedi üheks olulisemaks näitajateks on selle kalastiku seisund. 

Kalastiku hea seisund eeldab, et kalastiku liigiline koosseis ja esinevate liikide arvukused on  

lähedased looduslikele tüübispetsiifilistele ning kalakoosluste vanuselises struktuuris ei esine 

suuri muutusi. Kalastiku jm veeelustiku hea seisundi saavutamise oluliseks eelduseks on jõe 

hea hüdromorfoloogiline kvaliteet, s.h tõkestamatu rände tagamine.  

Jõe hea hüdromorfoloogiline seisund tähendab looduslike kärestike, kiirevooluliste kivise-  

kruusase põhjaga jõelõikude, üleujutatavate jõeluhtade, vanajõgede säilimist ja head  

seisundit, kuid väga oluliseks kriteeriumiks, eriti kalastiku jaoks, on ka jõe tõkestamatus ja 

looduslik (looduslähedane) hüdroloogiline režiim. 

Käesoleva eelprojektiga kavandatav tegevus Lindi ojal loob eeldused oja olemaolevat kesist 

seisundiklassi parandada heaks, mis  aitab kaasa EL Veepoliitika raamdirektiivi nõuete 

täitmisele. 

 

2.2 Eesti õigusaktide nõuded 

2.2.1.Veeseadus 

Veeseadus §17 lõige 4 kohaselt on  lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana 
kinnitatud veekogul  on paisude omanikel  kohustus tagada kalade läbipääs paisust üles- kui ka 
allavoolu.     
Veeseadus § 17 lõike  9  kohaselt Keskkonnaametil on õigus nõuda kalade läbipääsu tagamist 
lõikes 4 nimetamata veekogudel, arvestades eksperdiarvamust või keskkonnamõju hindamise 
tulemusi. 
 

2.2.2 Looduskaitseseadus 

Looduskaitseseaduse § 14 mõistes ei ole käesoleval eelprojekti alal loodukaitsealused 

objektide.  

Lindi oja  ei kuulu lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud 

veekogude nimistusse ( RT 2007;25,131). 

 

2.2.4 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus  

Keskkonnaministri määrus nr.44„Kaisealuste liikide ja elupaikade säilitamine ja taastamine"  

tegevuse  „Vooluveekogude tervendamine“ kohaselt tuleb meetme eesmärgil tehtava  

eelprojekti mõjude hindamiseks koostada keskkonnmõju eelhinnang olulise 

keskkonnamõjuga tegevuste selgitamiseks. (Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadus § 6 lõige 3). 

Käesoleva eelprojektiga kavandatavad tegevused on kooskõlas veemajandust käsitlevate  
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õigusaktidega  ning aitavad kaasa kalavarude loodusliku taastootmise säilitamisele ja 

vooluveekogude ökoloogilise tasakaalu saavutamiseks suunatud nõuete täitmisele. 

2.2.4.Arengudokumendid: Elukeskkonna arendamise rakenduskava ja Eesti 

Keskkonnastrateegia aastani 2030  

Eelprojekt on vastavuses Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 põhimõtetega ja 

elukeskkonna arendamise rakenduskava (CCI nr:2007EE161PO 002) meetmetega  ning aitab 

ellu viia nimetatud dokumentides püstitatud eesmärke. 

2.2.5. Planeerimisseadus, Ehitusseadustik.   

Kõik käesoleva eelprojektiga kavandatud projekteerimisetapid ja ehitustööd tuleb ellu viia  

lähtudes Planeerimisseaduse, Ehitusseadustiku nõuetest. 

 
2.3. Projekti seotus ja kooskõla kohaliku omavalitsuse arengukava ja üldplaneeringuga  

Eelprojekti koostamisel on arvestatud järgmiste dokumentidega: 

 Pärnumaa maakonnaplaneering, Pärnu  Maavalitsus. 1998. 

 Audru  valla üldplaneering,2010; 

 Audru valla arengukava  2014-2025. Audru  Vallavalitsus, 2015.  

Käesoleva projektiga kavandatavad tegevused  Lindi ojal ei ole vastuolus eelpoolnimetatud 

planeeringutega ja arengukavaga. 

 
2.4.Projekti seotus meetmes seatud eesmärkide ja tegevustega 
 

Lindi oja ei kuulu lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud 

veekogude nimistusse ( RT 2007;25,131). Keskkonninvesteeringute Keskuse (KIK) nõue 

projektide rahastamisel on, et nn „mittelõhejõgede“ projektid peavad olema vastavuses  

keskkonnaministri 10. juuli 2015. a määrusega nr. 44 „Kaisealuste liikide ja elupaikade 

säilitamine ja taastamine " tegevuse „ Vooluveekogude tervendamine“.   

Nimetatud määruse § 5 kohaselt on vastab käesolev eelprojekt määruse loetletus tegevustele 

alljärgnevatele tegevustele: 

1)kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, vajadusel koos paisu 

likvideerimise ja sette eemaldamisega; 

3)truupide ja sildade rekonstrueerimiseks kalade rände soodustamiseks mahus, mis on vajalik 

kaladeläbipääsu tagamiseks. 

Projektis kavandatud tegevused on kooskõlas meetme määruse nõuetega. 

Ihtüoloog Arvo Tuvikene ekspertarvamus ja AS Merin poolt koostatud keskkonnamõju 
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eelhinnang kinnitavad, et kavandatav tegevus aitab parandada Lindi oja  kesist seisundit. 

 
2.5.Projekti seotus veemajanduskavaga 
 

Lindi oja asub Lääne-Eesti vesikonnas, Pärnu alamvesikonnas (vt.lisa 1– Eesti vesikondade ja 

alamvesikondade kaart). Lindi oja  ei ole arvatud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- 

ja elupaikade nimistusse (keskkonnaministri 15.06.2004 määrus nr 73). Lääne-Eesti vesikonna 

(Pärnu alamvesikond) veemajanduskavas seisundihinnangu järgi on Lindi 

oja(kood1121700_1  veekogum Lindi) ökoloogiline ja koondseisund kesine.  

 

Käesoleva eelprojektiga kavandatav tegevus Lindi ojal loob eeldused oja olemaolevat kesist 

seisundiklassi parandada heaks, andes panuse EL Veepoliitika raamdirektiivi nõuete 

täitmisele. 

 

3.PROJEKTI PIIRKONNA ÜLEVAADE 
 
3.1. Asukoht ja asustus 

 

Audru vald asub Pärnumaal, vahetult Pärnust läänes, omades naabritena lõunast Tõstamaa,  

läänest Koonga ja Halinga ning põhjast Lavassaare ning Sauga valda. Territooriumi suurus on  

378,84  km. Vallal  on  23  km  pikkune  merepiir. Valla keskusest, Audru  alevikust, on  

maakonnakeskusesse Pärnusse 9 km, Tallinna 129 km.  

Pindala poolest on Audru vald Pärnumaa suurim kohaliku omavalitsuse üksus. 

Valla elanike arv  oli 1. jaanuaril 2011 Statistikaameti andmetel 5369 inimest, Pereregistri  

andmetel 5489 inimest. Võrrelduna 2000. aastaga (Pereregistri andmetel 4892) on kasv olnud  

10 %. Elanike arvu kasv on toimunud ühtlasena kuni 2010. aastani - keskmiselt 50 inimese  

võrra aastas. Elanike arvu kasvu maksimum oli 2005. aastal, kui võrrelduna 2004. aastaga  

suurenes elanike arv 107 võrra ja 2010. aastal, kui vallaelanike arv võrreldes 2009. aastaga  

suurenes 110 võrra. 1. jaanuari 2011 seisuga vähenes aga elanike arv 30 võrra võrrelduna  

2010. aastaga.  

Vallas on välja kujunenud viis suuremat piirkonna keskust: Audru alevik, Lindi, Jõõpre,  

Ahaste ja Kihlepa külad. Lindi piirkonnas - Lindi, Liu, Kabriste, Kõima, Marksa ja Saulepa 

külades oli 862 inimest (16 %), 

Käesolev projekt asub Lindi piirkonnas, mille keskne asula on Lindi küla, elanike arvuga 303 

inimest.  
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3.2.Looduskeskkond 
 

Audru valla looduskeskkond on vahelduv. Valla territooriumil on nii metsi, põllumaastikke,  

soomaastikke 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 kena männimetsaga.  Valda läbib 30,3 km pikkune Audru jõgi.  Loodes asuv Nätsi-Võlla  

looduskaitseala on hiid Pärnumaa kaitsealade seas, üksiti rahvusvahelise tähtsusega IBA-ala  

(Important  Bird  Area)  ja  tulevane  RAMSAR-i  märgala,  mille  alla  kuuluvad    Nätsi,  Võlla,  

Eassalu  ja  Neitsi  raba.  Edelas asub Lindi Looduskaitseala. Audrus on Eesti ainus kirikut  

ümbritsev arboreetum. Rippsildadega Audru park Audru keskuses on endine mõisapark.  

Audru valla üldplaneeringuga on kehtestatud väärtuslike alade hoidmise ja neile ehitiste  

rajamise tingimused. 

 

3.3.Ülevaade piirkonna  sotsiaal-majanduslikust olukorrast    
 

Audru valla elanikest on tööealisi (19 – 64 aasta vanused) inimesi 3194 ehk 59 %, neist mehi 

1658 (51,9 %) ja naisi 1536 (48,1 %). Ülalpeetavate määr vallas oli 1. jaanuari 2011 seisuga 51 

%.Ülalpeetavate määr näitab mittetööealiste ehk kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arvu  

100 tööealise (15-64-aastased) elaniku kohta. See tähendab, et Audru vallas on kahe tööealise  

elaniku kohta üks ülalpeetav. 

Registreeritud ettevõtteid Audru vallas on kokku 621, osaühinguid ja aktsiaseltse on 187,  

füüsilisest isikust ettevõtjaid 434.   

Statistikaametile esitatud andmete järgi on 459 ettevõttest vähem kui 10 töötajaga 444 (96,7 %), 

10 – 49 töötajaga 13 (2,8 %) ja 50 – 249 töötajaga 2 (0,4 %) ettevõtet. 

Suuremad ettevõtted on: puidutööstusettevõtted OÜ  Kemiver Audru alevikus ning OÜ  

Valmos Lemmetsa külas, p uhke- ja konverentsikeskus AS Villa Andropoff Valgeranna külas,  

kalatöötlusettevõtted  Kajax  Fishexport  AS  Liu  külas  ja  Calamaris  OÜ  Papsaare  külas,  

pagariettevõte Audru Pagar OÜ Ridalepa külas,  OÜ Gorleen Grupp ja OÜ Edelstein Jõõpre  

külas, metalliettevõte AQ Lasertool OÜ Lemmetsa külas ja Ju-Metall AS Pärnu tootmistsehh  

Audru  alevikus, kreveti ja toiduäädika ettevõte Japs M.V.M.  AS , Rehetrans OÜ Audru  

alevikus, teraviljakasvatajad Põhara Agro OÜ Põhara külas ja Kullassaare Talu OÜ Aruvälja  

külas. Paadiehitusega tegeleb Liu Paat OÜ  Liu külas. Kutselisi kalureid on vallas 67. 

Audru vallaelanike kuu keskmine brutotulu Statistikaameti andmetel on 698,23 eurot. 
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Majandust ja ettevõtlust mõjutavad peamised tegurid.  

Asendi tõttu on Audru vald väga tihedalt seotud Pärnu linna tööhõiveturuga, mis  

soosib kohaliku ettevõtluse arengut. Ettevõtjad saavad arvestada Pärnu linna tööjõuga.  

Puhkemajanduse arengut toetab asend mere, jõgede ning erinevate miljööde ja maastike 

vaheldumine.  

Ettevõtluse arengu jaoks on võtmetähtsusega ühendusteede ning tehniliste taristute olemasolu  

ja hea kvaliteet. Tööjõu mobiilsust soodustab kvaliteetne ühistransport.  

Maakasutuse planeerimine on peamine vahend, kuidas suunata eelkõige tööstuse  

territoriaalset paiknemist, selle kaugust elamualadest ning vähendada kahjustavat mõju  

looduskeskkonnale, miljööle ja maastikele.  

 

3.4  Ülevaade Lindi oja seisundist 

Lindi oja (VEE1121700) asub Pärnumaal Audru valla Kabriste ja Lindi külas ning Tõstamaa 

valla Kõpu külas, algab Lindi soost ja suubub Pärnu lahe lääneossa.  

Oja pikkus on 6,8 km ning valgala suuruseks on 31,5 km².  Oja ei ole avalik ega avalikult 

kasutatav veekogu. Lindi oja ülemjooks asub lähtest ca 1,5 km ulatuses Lindi rabas. Sealt edasi 

kulgeb suures ulatuses õgvendatud sängis läbi metsa ja põllumaade kuuludes suudmeni riigi  

poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133,RT III, 18.12.2012, 4). 

Kalastikuspetsialistide hinnangul on meriforellile sobilik sigimisala Lindi veski paisuvarest 

allavoolu jäävas lõigus ja Tõstamaa maantee sillast ülesvoolu. Nimetatud lõikude kvaliteet forelli 

noorjärkude elupaigana on valdavalt rahuldav või kesine. TÜ EMI seirepüükidel 2010 ja 2013a 

Lindi ojas tabati luukaritsat ja trullingut. Kokku  on mõõdetud  Lindi ojas 603 m² forelli sigimis 

ja elupaigana sobilikke alasid ning potentsiaalselt võiks sellelt alalt merre rännata 27 kaheaastast 

laskujat.(vt. aruanne: "Meriforelli kudejõgede taastootmispotensiaali hindamisne 2013". Lindi oja 

Martin Kesler, Imre Taal) 

Takistuseks kalade rändele on lisaks Lindi paisule ca 2,2 km ja ca 450 m kaugusel suudmest   

olevad paisuvaremed. Käesoleva projekti jätkusuutlikkuse eelduseks ja Lindi oja kesise seisundi 

parandamiseks on vajalik kõrvaldada kõik eelpoolnimetatud kalade rändetakistused.   

 

3.5. KESKKONNAMÕJU EELHINNANGU LÜHIKOKKUVÕTE   

3.5.1Kavandatud tegevuse mõju Lindi ojale 

Kavandataval tegevusel on positiivne mõju Lindi oja elustikule ja seega ka jõe ökoloogilisele 
seisundile.  
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3.5.2 Kavandatud tegevuste mõju kaitsealadele, kaitsealustele elupaikadele ja liikidele 

Kavandatav tegevus kalade rände võimaldamiseks toimub Lindi ojal asuval Lindi paisul ja sellest 

22 m allavoolu ja ülesvoolu veehoidla paremkalda ääres Kaluri teest vahetult lääne pool. Paisu 

regulaatorkaev eemaldatakse voolusängist, kaks truubitoru asendatakse torusillaga. Kalapääsu 

lõigus puhastatakse veehoidla ladestunud settest ja kujundatakse kärestik 83 m pikkuselt ning 

kindlustatakse graniitkividega. Töid on võimalik teha nn. kuivas kaevikus, eraldades tööala oja 

sängist. Sellega välditakse ehitusalalt võimaliku hõljumi tekkimine, mis võiks jõe veevooluga 

allavoolu kanduda. Kavandatud ehitustegevus jääb paikkondlikuks ning ei mõjuta lähimat 

kaitstavat loodusobjekti - Pärnu lahe hoiuala (KLO2000286), mille piir lahe rannal jääb 

paisukohast ca 130 m lääne poole. 

Samuti ei muudeta ojas vooluolukorda – ei reguleerita selle vooluhulka ning ka oja täide 

(veepind) jääb muutumatuks, sõltudes looduslikust vooluhulgast antud ajal. Jõe kui elupaiga 

seisund paraneb kalade rändevõimaluste paranemise tõttu. 

3.5.3 Eelistatud lahendus 

Eelistatud tehniliseks lahenduseks on olemasoleva amortiseerunud liigveelaskme lammutamine, 

selle asemele torusilla rajamine ning kalapääsu rajamine piki paisjärve paremkallast ja alavees 

oja voolusängi kivikindlustus ca 22 m (alternatiiv 3).  

3.5.4 Nõuded  

Kalapääsu toimimise tagamiseks on vajalik rajatiste korrashoidmine. 

Kaevetöid ja pinnase paigaldamisel tuleb rangelt jälgida, et kaeve piirkonnast ega kallastel 

planeeritud piirkondadest ei uhutaks allavoolu setteid. 

Jälgida, et masinad ei töötaks voolava vee tsoonis ning vältida oja reostamist. 

Oja vooluveega puutuvad ehitustööd tuleb teha madalvee perioodil. Tööde ajagraafiku 

kavandamisel tuleb arvestada, et jõesängis on võimalik töid teha perioodil 01. juulist kuni 30. 

septembrini. 

Vahetust tööalast tuleb oja veevool mööda juhtida. Voolavas vees erodeeruva peeneteralise 

materjali kasutamine ajutise täitematerjalina on keelatud. 

Kalapääsu rajamise juures peab järelevalvet tegema hüdrotehnika asjatundja, kes on eelnevalt 

looduslikke kalapääse rajanud ja kalaekspert, kellel on eelnevad kogemused vooluveekogude 

kalastiku uuringute alal ning kes on varem osalenud kalapääsude rajamisel. 
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Ehituse maksumuse juurde tuleb arvestada kulud kalapääsu seadistamiseks. See tähendab, et 

oleks tagatud kalatee toimimine erinevates tingimustes ja peale äärmuslikke ilmastikuolusid 

(suurveed, madalveeperiood, jääolud jne). 

Kaevetööd ja transport tuleb planeerida nii, et see häiriks võimalikult vähe naabruses elavaid 

inimesi. Ehituse käigus tekkivad lammutus ja ehitusjäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse 

või ladustuspaika. 

Väga oluline on ehitustööde järgne kalatee hooldus selle toimimiseks. 

3.5.5 Eelhinnangu järeldus KMH vajalikkuse osas 
Arvestades projekti iseloomu, seadusandlust ja eeldatavalt positiivset mõju Lindi oja 
ökoloogilisele seisundile ei ole KMH vajalik. 
 
4. POJEKTALA RAJATISTE KUULUVUS 

Käesoleva projektiga kavandatud tegevused on projekteeritud Mereääre  (katastritunnused   

15905:004:0103; 15905:004:0102), Vanamardi (katastritunnus 15905:004:0327) kinnistutele 

ja reformimata riigimaale (tunnus EHAK 2468; Kaluri tee nr. 1590058). Juurdepääs  

projektalale on tagatud eelpoolnimetatud teelt (vt joonis 1 Põhiplaan). Maaomanikud on 

volitanud Audru Vallavalitsust kalapääsu rajamiseks vajalike toimingute tegemiseks(vt 

kooskõlastused). 

Lindi paisuga  seotud maaüksused 
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5.PROJEKTALA HÜDROLOOGILISED JA EHITUSGEOLOOGILISED 

TINGIMUSED 

 
5.1 Hüdroloogilised tingimused. 
 

Lindi oja pikkus on 6,8 km ja valgala suuruseks Lindi paisul on 31,5 km² . Lindi pais asub ca 

0,2 km kaugusel suudmest Pärnu lahes. Oja on enamuses kunstlikus õgvendatud sängis, 

looduslikku sängi on säilinud ainult Lindi asulas käesolevast projektalast ülesvoolu ca 2 km. 

Lindi oja hüdroloogiliseks analüüsiks saab kasutada Audru jõe Audru seirejaama andmeid, sest    

mõlemad veekogud asuvad sarnases maastikus. Audru jõe seirejaam asub Lemmetsa külas 11,7 

km jõe suudmest ülesvoolu ja jõe valgala pindala on 326 km2. Lindi veski paisuvareme   

vooluhulgad on saadud Audru jõe äravooluandmete korrutamisel valgalade suuruse  

erinevusteguriga 0,097 (vt. Lindi oja Lindiveski paisu kalade läbipääsu eelprojekti 

keskkonnamõju eelhinnang, Merin OÜ, 2017). 

Lindi oja  vooluhulgad Audru jõe andmetel  m3/s: 

Lävend Valgla km2 Qmaks1%  Qmaks100% Q30p. min 95%   
 
Lindioja Lindi pais    31,5 4,2   1,0    0,014  
 
Lindi oja vooluhulgad  Q = 3,9….0,4 m3/ s võimaldavad kaldele takistusteta rände. Veevaese 

perioodi miinimumvooluhulkade Q= 0,014 m3/s esinemisel ojas  on ränne takistatud,  sest 

vett on ebapiisavalt. Arvutuslikud voolukiirused projekteeritud kalapääsus eelpooltoodud 

vooluhulkade esinemisel jäävad vahemikku 0,7 …1,6 m/s, mis  on ka nõrga ujumisvõimega 

kaladele sobiv. Minimaalse veevooluga talvine periood ei ole soodne lõheliste kalade 

kudemisjärgse marja inkubeerumiseks, seetõttu peavad kalastikuspetsialistid ehitusjärgese 

seire käigus otsustama kalade tehislikke abinõude otstarbekuse üle kudemistingimuste 

parendamiseks. 

Projekteeritud kalapääs võimaldab suurvee läbilaske ja tagab kaldele vaba liikumise. 

Paisutustasemed vastavalt vooluhulkadele vt lisa 4 Pikiprofiil. Lõiked. Normaalpaisutustase 

paisjärves on 1,50 m abs ja maksimaalne paisutustase 1,85 m abs. 

 
5.2 Ehitusgeoloogilised tingimused  
 
Eelprojekti koostamiseks on tehtud ehitusgeoloogiline uuring ja koostatud uuringu aruanne:  

" Pärnumaa Audru  valla Lindi küla Lindi ehitusgeoloogilise uuringu aruanne.   
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AS Maves töö nr 16126 (vt .eelprojekti lisad).  

Uuringuala paikneb Liivi lahe rannikumadalikul Lindi oja sängis ja kaldal. Pinnakatte  

ülaosa koosneb jää-, mere- ja jõe setetest. Aluspõhja moodustab Alam-Siluri Jaani lademe 

lubjakivi. Lähima puurkaevu (katastri nr 21708 asub Lindi paisjärve paisust 60 m loode suunas) 

andmeil on pinnakatte paksus 40 m. 

Kalapääsu lõigus pk 0+00…0+22 sügavuseni -1,0 m abs paiknevad kruusaga segatud liivad, mis 

sisalduvad kive ja orgaanilist ainet. Alates sügavusest -1,0 m abs paikneb kesktihe peenliiv, mis 

sisaldab kruusa ja orgaanilist ainet. 

Kalapääsu lõigus pk 0+22…0+83 paiknevad sügavusest 0,00 m abs kesktihedad ja tihedad 

peenliivad, mis sisaldavad kruusa. 

Kaevetöödel tuleb arvestada sellega, et veega küllastunud peenliiv ei hoia keve seina. 
 
6.PROJEKTI ORGANISATSIOONILINE ÜLESEHITUS 
 
Projekti organisatsioonilist ülesehitust korraldab ja juhib Audru Vallavalitsus, kes on  

KIK-ist toetuse taotleja ja käesoleva projekti rakendusüksuseks. Projekteerimistööd korraldati 

vastavalt meetme„Kaisealuste liikide ja elupaikade säilitamine ja taastamine " tegevuse  

„Vooluveekogude tervendamine“ keskkonnaministri määrusele nr. 44 ja riigihangete seadusele.   

Eelprojekti koostas Projektbüroo KODA OÜ, millele tehti keskkonnamõjude eelhinnang OÜ 

Merin poolt. Kalastiku eksperthinnangu koostas ihtüoloog Arvo Tuvikene.  

Järgmises staadiumis peale eelprojekti vastuvõtmist tellija poolt tehakse taotlus toetuse 

saamiseks KIK-i tööprojekti koostamiseks. Peale toetuse saamist korraldatakse riigihange 

tööprojekti projekteerimistööde teostamiseks. Peale tööprojekti koostamist ja vastuvõtmist 

tellija poolt tehakse taotlus KIK-i toetuse saamiseks ehitustööde teostamiseks. Tööde 

teostamiseks korraldatakse riigihange. Ehitustöödega on kavas alustada 2018 aastal. Enne 

ehitustööde alustamist peab olema vee erikasutusluba veeseaduse § 8 lg 2 p 9 alusel, 

veekogu füüsikaliste, keemiliste või bioloogiliste omaduste muutmiseks. 

 Ehitustööde lõpetamise ja kalapääsu kasutusdokumentatsiooni koostamise lõpptähtaeg on 

detsember 2018. Projekti taotlejal on piisav võimekus  projekti elluviimiseks. 
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7.PROJEKTI RAAMES KAVANDAVATE PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE   
HANGETE KORRALDAMISE JA ELLUVIIMISE PLAAN. 

   
Soovitused  projekti elluviimiseks 
 
Lisaks Lindi paisule on takistuseks kalade rändele Lindi ojal ca 2 km Lindi paisust ülesvoolu 

Lindi Veski paisuvaremed, mille likvideerimise kohta on koostatud eelprojekt. 

Käesoleva projekti väliuurimistööde käigus selgus, et ca 250 m Lindi paisust ülesvoolu 

paiknevad Lindi ojal paisuvaremed ja truup (kinnistutel 15905:004:0168 ja 15905:004:0338), mis   

on kaladele ületamatuks takistuseks vt foto 2.  

Käesoleva eelprojekti koosseisus ei ole võimalik lahendada kogu Lindi oja kalade rändega seotud 

probleeme, seetõttu peaks eelprojekti jätkusuutlikkuse tagamiseks koostama tööprojekti, mis 

annaks lahenduse lisaks Lindi paisule ka kinnistutel 15905:004:0168 ja 15905:004:0338 

paiknevate paisuvaremete eemaldamiseks ja truupide asendamiseks silla või ihtüoduktiga, mis 

võimaldaks kaladele vaba liikumist Lindi ojal tervikuna. Seejuures on oluline teada, et Lindi oja 

kesise seisundi parandamiseks on vajalik Lindi paisjärv tervikuna  settest puhastada. 

 
 Foto 2 Kaladele ületamatu rändetakistus Lindi paisust ca 250  m 
ülesvoolu lagunenud paisuvare . 
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Tabel 2 Projekti elluviimise plaan  
Tegevuse nimetus   

Läbiviimise 
aeg 

 
Maksumus  
EUR 

Taotlus KIK-i tööprojekti koostamiseks  2017 9000 
Taotluse rahuldamine  2017  
Hanke korraldamine tööprojekti koostaja selgitamiseks 2017  
Taotlus KIK-i ehitustööde teostamiseks  2018 84080 
Taotluse rahuldamine  2018  
Hanke korraldamine ehitustööde teostaja  selgitamiseks 2018  
Ehitustööde teostamine, tööde lõpetamine 2018  
Kokku  93080 
Käibemaks 
 

   

Kokku käibemaksuga  
 

 111696 
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