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Kobras AS litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:  

KMH0046 Urmas Uri; 

KMH0159 Noeela Kulm. 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdid: 

Urmas Uri; 

Teele Nigola. 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. 

Hüdrogeoloogilised uuringud. 

Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööde tegevuslitsents nr 635 MA-k. 

5. MTR-i majandustegevusteated: 

• Ehitusuuringud EG10171636-0001; 

• Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002; 

• Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 

• Projekteerimine EP10171636-0001; 

• Muinsuskaitse E 377/2008.  

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

• Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 

• Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 

• Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 

• Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti pädevustunnistus PT 606/2012:  

Mälestise liigid: ehitismälestis, ajaloomälestis, maailmapärandi objektil asuv ehitis. Tööde liik: 

konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde 

tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitseline järelevalve, planeeringu 

muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu tegevuskavade koostamine. 

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja 

reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1536/18, Tanel Mäger – Nr 1535/18. 

9. Kutsetunnistused: 

• Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger; 

• Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 – Erki Kõnd; 

• Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 – Oleg Sosnovski; 

• Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 – Martin Võru; 

• Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600 – Ervin R. Piirsalu; 

• Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 – 

Ervin R. Piirsalu; 

• Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004017 – Kert Kartau; 

• Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004029 – Kert 

Kartau; 

• Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815 – Teele Nigola; 

• Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113 – Kadri Kattai; 

• Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387 – Priit Paalo; 

• Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 

• Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951 – Ivo Maasik; 

• Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131953 – Marek Maaring; 

• Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 – Ivo Maasik; 

• Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 – Ivo Maasik.
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1. KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE EELHINNANGU EESMÄRK 

1.1 Detailplaneeringu koostamise algatamine ja eesmärk  

Pärnu Linnavalitsus on 17.06.2019 korraldusega nr 444 algatanud Papsaare külas Ihna kinnistu (kü tunnus 

16001:001:0001) detailplaneeringu koostamise. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on ca 40 üksikelamu 

rajamine. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on maa-ala ümberkruntimine elamumaa maakasutuse 

juhtotstarbega kruntideks, selgitada välja kruntidele sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata 

arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus-, parkimis-, juurdepääsu- ja 

kommunikatsioonidega liitumise lahendus. 

Audru Vallavolikogu on 04.02.2010 otsusega nr 16 kehtestanud Papsaare külas Jõesuudme ja Päikesemetsa 

kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute jagamine ühepereelamute kruntideks 

koos maakasutuse sihtotstarbe muutmisega ja ehitusõiguse määramisega, vajalike tehnovõrkude 

planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide seadmisega.  

Keskkonnaamet on 01.03.2021 kirjas nr 7-9/21/3590-2 (lisa 1) tõdenud, et Jõesuudme ja Päikesemetsa 

detailplaneeringu menetluse käigus on kahetsusväärselt nii Keskkonnaametil kui ka kohalikul 

omavalitsusel Läänemere ranna ehituskeeluvööndi ulatus tähelepanuta jäänud ning 

ehituskeeluvööndi vähendamiseta ei ole detailplaneeringu elluviimine (elamute ehitamiseks 

ehituslubade andmine) võimalik. 

Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine toimub looduskaitseseaduse1 (edaspidi LKS) paragrahvis 40 

sätestatud korras. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine võib toimuda Keskkonnaameti nõusolekul. 

LKS § 40 lg 4 kohaselt esitab kohalik omavalitsus ehituskeeluvööndi vähendamiseks Keskkonnaametile 

taotluse ja planeerimisseaduse kohaselt: 

1. vastuvõetud üldplaneeringu; 

2. kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu; 

3. vastuvõetud detailplaneeringu, kui kehtestatud üldplaneering puudub.  

Ehituskeeluvööndi vähendamiseks tuleb seega koostada üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav 

detailplaneering. Koostöös arendaja, kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaametiga on kokku lepitud, et 

Ihna maaüksuse detailplaneeringualaga liidetakse Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuala 

ning detailplaneeringus nähakse ette elamupiirkonna rajamiseks vajalikud tegevused, sh Läänemere 

ranna ehituskeeluvööndi vähendamine (vt lisa 2). Detailplaneeringu nimeks jääb Papsaare külas asuva 

Ihna maaüksuse detailplaneering, kuid planeeringuala suurendatakse ning detailplaneeringut 

menetletakse üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna. 

1.2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamise vajadus ja eesmärk  

Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 2242 § 13 punkti 2 järgi tuleb anda keskkonnamõju eelhinnang 

elurajooni arendamise puhul. AS Maves poolt on 2018. aastal koostatud töö „Pärnu linnas Papsaare külas 

 
1 Looduskaitseseadus1, vastu võetud 21.04.2004. 
2 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“, 
Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrus nr 224. 
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Ihna katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline eelhinnang“ (töö nr: 17114), mis käsitleb 

Ihna katastriüksusel kavandatavaid tegevusi elurajooni rajamiseks. Tuginedes AS Maves koostatud 

eelhinnangule on Pärnu Linnavalitsus 17.06.2019 korraldusega nr 444 jätnud algatamata Papsaare külas Ihna 

kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise, sest detailplaneeringuga kavandatav 

tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse3 (edaspidi ka KeHJS) 

mõistes olulist keskkonnamõju. 

KeHJS § 33 lg 2 p 3 kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi ka KSH) algatamise 

vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse4 

(edaspidi ka PlanS) § 142 lg 1 p 1 või 3 sätestatud juhul. PlanS § 142 lg 1 kohaselt võib detailplaneering 

põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut. 

Kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on: 

1. üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine; 

2. üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaalsuuruse 

vähendamine, detailplaneeringu kohustuslike alade ja juhtude muutmine; 

3. muu kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. 

Ihna maaüksuse detailplaneeringuga tehakse ettepanek Audru jõe äärsel alal Läänemere ranna 

ehituskeeluvööndi vähendamiseks. LKS § 40 põhjal on tegemist kehtestatud üldplaneeringu muutmise 

ettepanekut sisaldava detailplaneeringuga, mille korral tuleb KeHJS § 33 lg 2 punkti 3 kohaselt KSH 

algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang.  

AS Maves on 2018. aastal andnud eelhinnangu Ihna katastriüksusel elurajooni rajamiseks kavandatavate 

tegevustega eeldatavalt kaasneva mõju kohta. Käesolevas KSH eelhinnangus käsitletakse Audru jõe 

äärsel planeeringuala osal veel ellu viimata kavandatavate tegevustega (elamute rajamisega) 

kaasnevaid mõjusid. 

KeHJS § 21 kohaselt on keskkonnamõju kavandatava tegevusega või strateegilise planeerimisdokumendi 

elluviimisega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, 

kultuuripärandile või varale. KeHJS § 22 kohaselt on keskkonnamõju oluline, kui see võib eeldatavalt ületada 

mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja 

heaolu, kultuuripärandi või vara. KeHJS § 31 kohaselt on keskkonnamõju hindamise eesmärk anda tegevusloa 

andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva olulise 

keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on 

võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut. 

Tulenevalt KeHJS § 33 lõikest 3 otsustatakse strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva 

KSH vajalikkus lähtudes: 

4. strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust ja sisust; 

 
3 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1, vastu võetud 22.02.2005. 
4 Planeerimisseadus, vastu võetud 28.01.2015. 
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5. strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevast keskkonnamõjust ja eeldatavalt 

mõjutatavast alast; 

6. KeHJS § 33 lõikes 6 nimetatud asutuse seisukohast. 

Järgnevad § 33 lõige 4 ja 5 täpsustavad § 33 lg 3 punktis 1 ja 2 sätestatut. 

KeHJS § 33 lg 3 punktis 1 nimetatud asjaolude (planeerimisdokumendi iseloom ja sisu) hindamisel lähtutakse 

järgmistest kriteeriumidest: 

1. missugusel määral loob strateegiline planeerimisdokument aluse kavandatavatele tegevustele, 

lähtudes nende asukohast, iseloomust ja elluviimise tingimustest või eraldatavatest vahenditest; 

2. missugusel määral mõjutab strateegiline planeerimisdokument teisi strateegilisi 

planeerimisdokumente, arvestades nende kehtestamise tasandit; 

3. strateegilise planeerimisdokumendi asjakohasus ja olulisus keskkonnakaalutluste integreerimisel 

teistesse valdkondadesse; 

4. strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega seotud keskkonnaprobleemid; 

5. strateegilise planeerimisdokumendi, sealhulgas jäätmekäitluse või veekaitsega seotud 

planeerimisdokumendi tähtsus Euroopa Liidu keskkonnaalaste õigusaktide nõuete ülevõtmisel. 

KeHJS § 33 lg 3 punktis 2 nimetatud asjaolude hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest: 

1. mõju võimalikkus, kestus, sagedus ja pöörduvus, sealhulgas kumulatiivne ja piiriülene mõju; 

2. oht inimese tervisele või keskkonnale, sealhulgas õnnetuste esinemise võimalikkus; 

3. mõju suurus ja ruumiline ulatus, sealhulgas geograafiline ala ja eeldatavalt mõjutatav elanikkond; 

4. eeldatavalt mõjutatava ala väärtus ja tundlikkus, sealhulgas looduslikud iseärasused, kultuuripärand 

ja intensiivne maakasutus; 

5. mõju kaitstavatele loodusobjektidele; 

6. eeldatav mõju Natura 2000 võrgustiku alale. 

KSH eelhindamine on viidud läbi vastavalt KeHJS § 33 lõigetele 3–5, lähtudes seejuures Eesti Vabariigis 

kehtivatest õigusaktidest ja heast tavast. 

Tulenevalt KeHJS § 33 lõikest 6 peab KSH vajalikkuse üle otsustamisel enne otsuse tegemist küsima 

seisukohta kõigilt asjaomastelt asutustelt, edastades neile seisukoha võtmiseks KeHJS § 33 lg 3 punktis 1 ja 2 

ning lõikes 4 ja 5 nimetatud kriteeriumide alusel tehtud otsuse eelnõu.  

KeHJS § 23 kohaselt on asjaomasteks asutusteks asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi või 

kavandatava tegevuse rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab või kellel 

võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju vastu. Nende hulka võivad olenevalt 

strateegilise planeerimisdokumendi või kavandatava tegevuse iseloomust kuuluda Kaitseministeerium, 

Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 
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Maaeluministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium ja nende valitsemisalas 

tegutsevad valitsusasutused, kohaliku omavalitsuse üksus ning teised asjaomased asutused.  
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2. STRATEEGILISE PLANEERIMISDOKUMENDI ISELOOM JA MAHT 

2.1 Planeeringuala asukoht ja ulatus  

Planeeringuala asub Pärnu linnas Papsaare külas (joonis 1 ja 2). Planeeringuala põhjapoolne osa hõlmab 

Ihna katastriüksust (kü tunnus 16001:001:0001, 100% ulatuses maatulundusmaa). Planeeringuala 

lõunapoolne Audru jõe äärne osa hõlmab 100% ulatuses elamumaa sihtotstarbega Jõesuudme tee äärseid 

katastriüksusi (kü tunnus 16001:001:0142, 16001:001:0144, 62401:001:0323, 62401:001:0325, 

62401:001:0327, 62401:001:0328, 62401:001:0329, 62401:001:0330, 62401:001:0331, 62401:001:0332), 

100% ulatuses üldkasutatava maa sihtotstarbega Jõesuudme põik 2 katastriüksust (kü tunnus 

16001:001:0143), 100% ulatuses transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusi Jõesuudme tee T1 (kü tunnus 

16001:001:0145), Jõesuudme tee T2 (kü tunnus 16001:001:0146) ja Jõesuudme põik T3 (kü tunnus 

62401:001:0333) ning 100% ulatuses tootmismaa sihtotstarbega katastriüksusi Jõesuudme põik 4a (kü tunnus 

62401:001:0324) ja Jõesuudme põik 5a (kü tunnus 62401:001:0326). Jõesuudme tee T1 ja Jõesuudme tee T3 

katastriüksused on munitsipaalomandis, teised planeeringualale jäävad katastriüksused on eraomandis. 

Lisaks hõlmab planeeringuala Jõesuudme tee ulatuses 100% ulatuses üldkasutatav maa sihtotstarbega Jõe 

puhkeala katastriüksust (kü tunnus 16001:001:0332). (Maa-amet, 12.05.2021) 

Planeeringuala suurus on ca 27 m2, millest 20,79 ha moodustab Ihna katastriüksus.  

 

Joonis 1. Planeeringuala ligikaudne asukoht Pärnu linnas Papsaare külas (aluskaart: Maa-amet, 
10.05.2021) 
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Joonis 2. Vaade planeeringualale ja ümbrusele (Maa-ameti fotoladu, pildistuse aeg 19.04.2021) 

2.2 Kavandatava tegevuse kirjeldus  

Ihna maaüksuse detailplaneeringu algatamise otsuse põhjal on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks 

100% maatulundusmaa sihtotstarbega 20,79 ha suurusel Ihna katastriüksusel ehitusõiguse määramine ca 40 

üksikelamu rajamiseks, maa-ala ümberkruntimine, kruntidele juurdepääsuteede ja kommunikatsioonidega 

liitumiste lahendamine.  

2010. aastal kehtestatud Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringu eesmärk oli Päikesemetsa 

ja Jõesuudme kinnistu jagamine ühepereelamute kruntideks koos maakasutuse sihtotstarbe muutmisega ja 

ehitusõiguse määramisega, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning 

vajalike servituutide seadmisega. Ihna maaüksuse detailplaneeringuga, millesse liidetakse 2010. aastal 

kehtestatud Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuala, soovitakse teha ettepanek Audru jõe 

äärsel alal Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Ehituskeeluvööndi vähendamine võimaldab 

varasemalt Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga kavandatud tegevust.  

Praeguseks on alal moodustatud varasemalt kehtestatud detailplaneeringu alusel elamumaa, tootmismaa ja 

transpordimaa sihtotstarbega katastriüksused (vt joonis 3).  

Koostatava Ihna maaüksuse detailplaneeringuga nähakse ette 100% ulatuses elamumaa sihtotstarbega 

katastriüksuste Jõesuudme põik 10 (kü tunnus 62401:001:0331) ja Jõesuudme põik 12 (kü tunnus 

62401:001:0332) liitmine üheks katastriüksuseks ja hoonestusõiguse täpsustamine. Tekkival 8932 m2 

suurusel krundil määratakse üks hoonestusala, kuhu on lubatud rajada 1 põhihoone ja 2 abihoonet, hoonete 

suurim lubatud ehitisealune pindala on 700 m2. Põhihoone suurimaks lubatud kõrguseks on 9 m ja abihoonetel 

5 m.  

 Ligikaudne planeeringuala piir 
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Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga oli elamute suurimaks lubatud kõrguseks 8 m. 

Koostatava Ihna maaüksuse detailplaneeringuga lubatakse kuni 9 m kõrguste elamute ehitamine. Varasema 

detailplaneeringuga oli Jõesuudme põik 8, 6 ja 4 katastriüksustel lubatud ehitada 1 hoone, mille suurim lubatud 

ehitisealune pindala on 200 m2. Jõest kaugemal asuvatel katastriüksustel oli lubatud kahe hoone rajamine 

kuni 250 m2 suuruse ehitisealuse pindalaga. Koostatava Ihna maaüksuse detailplaneeringuga lubatakse ka 

Jõesuudme tee 8, 6 ja 4 katastriüksusel rajada lisaks elamule abihoone ning ehitisealune pindala võib olla kuni 

250 m2. 

Üldkasutatava maa sihtotstarbega Jõesuudme põik 2 katastriüksuse (kü tunnus 16001:001:0143) maa-ala on 

igaühele kasutamiseks, seda ei piirata ega tähistata viisil, mis toob kaasa maa-alal viibimise keelu. Alale on 

lubatud rajada kiiged ja lõkkeplats, säilitades täielikult krundil oleva kõrghaljastuse. 

Rajatud on varasema detailplaneeringuga kavandatud kanalid ja tiik. Kobras AS koostas 2015. aastal töö 

„Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistu kanalite rajamise ja tiigi rekonstrueerimise eelprojekt“ (töö nr 2015-061). 

Kanalite rajamiseks ja tiigi (rajatise kood: 220755986) rekonstrueerimiseks väljastati 06.10.2015 ehitusluba 

nr 1512219/10694 ja 19.10.2017 kasutusluba nr 1712371/14599. Jõesuudme põik 8 katastriüksusel (kü 

tunnus 62401:001:0329) on ehitusloale nr 2111271/00407 vastavalt rajatud kaldakindlustuse sulundsein 

(rajatise kood: 221357350). 

Alal on rajatud detailplaneeringuga kavandatud juurdepääsuteed: püsikattega Jõesuudme tee (tee: 1590192) 

ja sellelt lähtuv Jõesuudme põik (tee nr 1590193). Ehitisregistri andmetel on rajatisele Jõesuudme elurajooni 

siseteed (rajatise kood: 221274676) 15.04.2019 väljastatud kasutusluba nr 1912371/05860.  

Varasema detailplaneeringuga nähti Jõesuudme tee T2 katastriüksusele (kü tunnus 16001:001:0146) ette tee, 

mis võimaldab ligipääsu Jõesuudme põik 1 (kü tunnus 16001:001:0142), Jõesuudme põik 3 (kü tunnus 

16001:001:0144) ja Jõesuudme põik 2 (kü tunnus 16001:001:0143) katastriüksusele. Ihna maaüksuse 

detailplaneeringuga krunditakse ala ümber nii, et Jõesuudme tee T2 katastriüksuse ala jagatakse Jõesuudme 

põik 2 ja 3 kruntidega liidetavateks osadeks. Jõesuudme põik 3 katastriüksuse põhjaosas moodustatakse tee 

ja tänava maa krunt, mis hõlmab praeguseks juba rajatud Jõesuudme põik 1 ja 3 juurdepääsutee.  

Tee äärde on rajatud elektrimaakaabelliinid ja Jõesuudme põik 4a katastriüksusele (kü tunnus 

62401:001:0324) alajaam (M233371320).  

Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga nähti ette elamupiirkonna ühendamine 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Jõeäärsel elamualal on praeguseks rajatud ja piirkonna vee-ettevõtjale (AS 

Pärnu Vesi) üle antud torustikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühinemiseks ning Jõesuudme põik 5a (kü 

tunnus 62401:001:0326) katastriüksusel asuv reoveepumpla. 
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3. SEOSED ASJAKOHASTE STRATEEGILISTE PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA NING 

LÄHIPIIRKONNA PRAEGUSTE JA PLANEERITAVATE TEGEVUSTEGA 

AS Maves poolt 2018. aastal koostatud KSH eelhinnangus on käsitletud Ihna maaüksusel kavandatava 

tegevuse seoseid asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentidega. Järgnevalt keskendutakse 

strateegiliste planeerimisdokumentide käsitlemisel seostele Audru jõe äärsel alal kavandatavate tegevustega. 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse5 § 141 lõikest 44 tulenevalt kehtivad haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni ja 

üldplaneeringu kehtestamiseni ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavad ja üldplaneeringud 

nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist või liitumist kehtestati. Pärnu linna üldplaneeringu 

koostamine on algatatud Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 63, kuid üldplaneeringut ei ole 

praeguseks kehtestatud (2021. aasta I poolaastal on planeeritud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH 

väljatöötamise kavatsuse koostamine).  

Planeeringualal kehtib Audru valla üldplaneering (kehtestatud Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrusega 

nr 19), mille põhjal on kogu detailplaneeringuala reserveeritud elamumaaks (joonis 3). Jõesuudme ja 

Päikesemetsa kinnistute detailplaneering kehtestati enne Audru valla üldplaneeringut (Audru Vallavolikogu on 

04.02.2010 otsusega nr 16).  

 

Joonis 3. Audru valla üldplaneeringu (2010) kaart  

Üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringu järgsete enam kui kahe krundiga elamualade väljaehitamise 

korral kohustus enne elamutele ehituslubade väljastamist ala omanikul või arendajal rajada juurdepääsuteed, 

puurkaev(-kaevud), veetrassid, kanalisatsioonitrassid või reoveepuhastid või imbväljakud, side ja/või 

elektritrassid või liinid.  

 
5 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus, vastu võetud 22.02.1995. 

 Ligikaudne planeeringuala piir 
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Elamispinna põranda absoluutkõrgus ei tohi Audru vallas olla alla 3,0 m (ca 3,2 m EH20006) maapinnast. 

Seoses üleujutusohuga tuleks majandusliku kahju vältimiseks uute elamute esimese korruse põranda 

lubatavaks madalaimaks ehituskõrguseks määrata soovituslikult isegi 3,5 m (ca 3,7 m EH2000). Teistel 

hoonetel ei tohi elektripaigalised olla alla 3,0 m absoluutkõrgusest (ca 3,2 m EH2000). Soovitatav on 

absoluutkõrgusega alla 3,0 m (ca 3,2 m EH2000) paiknevad hoone konstruktsioonid rajada veekindlatena. 

Seoses üleujutusohuga on üldplaneeringus lisaks välja toodud järgmised tingimused: 

• üleujutatavatel aladel on elamuteni viivad juurdepääsuteed soovitatav projekteerida kõrgusmärgiga 

vähemalt 2,10 m abs (ca 2,3 m EH2000) teepinna peale, et tagada juurdepääs hoonetele 

tõenäolisemate (kuni 2,09 m abs 1 kord 10 aasta jooksul) üleujutuste korral; 

• tõsta maapinda hoonete ümbruses (hoonestusala ulatuses) kõrgusmärgini 2,10 m abs (ca 2,3 m 

EH2000), et kaitsta hooneid ja tehnotaristut; 

• teede, mullete ja hoonete vundamentide projekteerimisel arvestada üleujutusel tekkiva veevoolu 

võimalikku erosiooniohtu; 

• projekteerimisel jälgida, et üleujutuse taandumisel ei jääks taanduv vesi kõrgenduste taha kinni, 

tekitades sellega täiendavat erosiooniohtu. 

Üldplaneeringu kaardil on alal osaliselt märgitud veekogu (Audru jõe) ehituskeeluvöönd ning kalda 

piiranguvöönd. Üldplaneeringu seletuskirja kohaselt on kaardil olev ehituskeeluvöönd illustratiivne ning 

ehituskeeluvööndi, veekaitsevööndi ja piiranguvööndi asukoht tuleb igakord tuvastada vastavalt tegelikele 

looduslikele oludele. Korduva üleujutusega ala piiriks loetakse Audru vallas 1,0 m samakõrgusjoon mererannal 

ning joone täpne asukoht määratakse igakordselt M 1:1000 või M 1:500 topo-geodeetilise alusplaani alusel.  

Üldplaneeringu kohaselt ulatub rohevõrgustiku koridor Audru jõe kalda piiranguvööndi piirini. Kavandatava 

tegevuse mõju rohelise võrgustiku toimimisele on käsitletud KSH eelhinnangu peatükis 5.5. 

Pärnu maakonna planeeringus (kehtestatud riigihalduse ministri 29.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/74) on 

Audru jõgi nimetatud rohelise võrgustiku koridorina toimiva vooluveekoguna (joonis 4). Mererannal, järvede ja 

jõgede ääres on rohelise võrgustiku koridori laiuseks ehituskeeluvööndi ulatus. Asustuse suunamise üldise 

põhimõttena on välja toodud, et tuleb vältida elamualade kavandamist veekogude ehituskeeluvöönditesse ja 

rohelise võrgustiku aladele. Kavandatava tegevuse mõju rohelise võrgustiku toimimisele on käsitletud KSH 

eelhinnangu peatükis 5.5. 

 
6 Audru valla üldplaneeringu koostamise ajal oli Eesti kõrgussüsteemi aluseks Balti 1977. aasta kõrgussüsteem (BK77), 
kuid alates 1. jaanuarist 2018 läks Eesti üle Euroopa kõrgussüsteemile (EH2000). 
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Joonis 4. Pärnu maakonna planeeringu (2018) kaardikihid (aluskaart: Maa-amet, 13.05.2021) 

Maakonnaplaneeringus on üldplaneeringute koostamiseks seatud tingimuste juures välja toodud järgmised 

asustuse kavandamist käsitlevad üleujutustega seotud juhised: 

• mere üleujutusriskiga alal (kuni 3 m samakõrgusjooneni) (ca 3,2 m EH20007) töötada välja detailsed 

ehitustingimused, mis maandavad üleujutustest tulenevaid riske; 

• üleujutusriskiga alal majandusliku kahju vältimiseks määrata uute elamute ja ühiskondlike hoonete 

esimese korruse põranda lubatavaks madalaimaks ehituskõrguseks vähemalt 3 m (ca 3,2 m 

EH2000), soovituslikult 3,5 m (ca 3,7 m EH2000); 

• alla 3 m absoluutse kõrgusega (ca 3,2 m EH2000) aladele on erandina lubatud kavandada 

kasutatavuse mõistes vähem olulisi funktsioone ja mitteeluruume (garaaž, hoiuruum, sissepääs, 

fuajee jms) arvestades üleujutusohust tuleneda võivate riskidega; 

• üleujutusohuga aladele on soovitatav uusi elamualasid mitte kavandada. Kui asustust siiski 

kavandada, siis teadvustada üleujutusohtu ja planeerida üldplaneeringuga ka meetmed kahjude 

vältimiseks. Vajadusel kavandada ennetus- ja/või leevendusmeetmed üleujutusega toimetulekuks ka 

olemasoleva asustusega üleujutusaladele, et vältida kahju varale, inimese tervisele ja keskkonnale. 

 
7 Pärnu maakonna planeeringu koostamise ajal oli Eesti kõrgussüsteemi aluseks Balti 1977. aasta kõrgussüsteem (BK77), 
kuid alates 1. jaanuarist 2018 läks Eesti üle Euroopa kõrgussüsteemile (EH2000). Maakonnaplaneeringu seletuskirjas 
esitatud tingimuste juures ei ole kõrgussüsteemi täpsustatud, kuid eeldatavalt arvestatud Balti kõrgussüsteemi (BK77). 
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Lääne-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 

poolt 07.01.2016) järgi on Pappsaare küla tiheasustusalal asuv üleujutusriskiga piirkond. Üleujutusohuga 

seotud riskide maandamiskava keskne eesmärk on vältida üleujutustest ohtu inimese tervisele ja elule ning 

looduskeskkonnale. Maandamiskava järgi tuleb üleujutusohuga aladel piirata uute objektide rajamist ja 

planeerimisel nendesse piirkondades tuleb arvestada riskidega. Samuti näeb maandamiskava ette 

täiendavate projekteerimistingimuste andmise rajatistele üleujutusohtlikusse alasse, et tagada 

veekahjustustele vastupidavamad rajatised. 

Maves OÜ koostas 2020. aastal töö „Pärnu linna korduva üleujutusega ala piiri määramise ja 

ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring“ (töö nr 19105). Uuring sisaldab ettepanekuid Pärnu linna 

haldusterritooriumi kohta koostatavale üldplaneeringule (joonis 5). Korduva üleujutusega ala piir ja sellest 

lähtuv ehituskeeluvöönd jõustuvad üldplaneeringu kehtestamisel. 

 

Joonis 5. Ettepanek korduva üleujutusega ala piiri ja sellest lähtuva ehituskeeluvööndi ja 
piiranguvööndi piiri osas (Maves, 2020) 

Üldplaneeringust tulenevalt tuleb detailplaneeringu koostamisel arvestada, et enne elamuala 

väljaehitamist tuleb rajada vajalikud tehnolahendused. Audru jõe äärsel alal on praeguseks vajalikud 

tehnovõrgud rajatud. 

Ihna maaüksuse detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada üldplaneeringus ja 

maakonnaplaneeringus esitatud nõudeid ja soovitusi üleujutusohuga aladel ehitamise kohta. Kui 

nendega arvestatakse, siis ei ole ette näha ka olulist vastuolu Lääne-Eesti vesikonna üleujutusohuga 

seotud riskide maandamiskavaga.  

Praeguseks rajatud juurdepääsuteed vastavad Jõesuudme tee ja Jõesuudme põik ehitusjärgse maa-

ala ja tehnovõrkude mõõdistamise (TIPPGEO, 2018) põhjal üldiselt üldplaneeringus esitatud 

tingimusele, mille kohaselt on soovitatav juurdepääsuteed projekteerida kõrgusmärgiga vähemalt 

2,10 m abs (ca 2,3 m EH2000). Praeguseks on rajatud ka alajaam, mille puhul on asjakohane arvestada 
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üldplaneeringus seatud tingimust, mille kohaselt ei tohi hoonete elektripaigalised olla alla 3,0 m 

absoluutkõrgusest (ca 3,2 m EH2000). Detailplaneeringuga määratud hoonestusaladel on maapinda 

tõstetud, kuid maapinda tuleb täiendavalt tõsta, et vastata üldplaneeringus määratud tingimusele, 

mille kohaselt tuleb hoonete ümbruses (hoonestusala ulatuses) tõsta maapinda kõrgusmärgini 

2,10 m abs (ca 2,3 m EH2000).  

Üldplaneeringu kohast Läänemere ranna ehituskeeluvööndi ulatust on täpsustatud topo-geodeetilise 

mõõdistamise abil. Detailplaneeringuga kavandatavad hoonestusalad jäävad jõeäärsel planeeringuala 

osal Läänemere ranna ehituskeeluvööndisse, mistõttu tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks 

ehituskeeluvööndi vähendamise osas. Ehituskeeluvööndi ulatus ja vähendamise ettepanek on näha 

lisa 2 joonisel.  

Maakonnaplaneering seob Audru jõe äärse rohelise võrgustiku koridori ulatuse kalda 

ehituskeeluvööndi ulatusega. Detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada kavandatava tegevuse 

mõjuga rohelise võrgustiku toimimisele. 
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4. KAVANDATAVA TEGEVUSEGA EELDATAVALT MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS 

AS Maves poolt 2018. aastal koostatud KSH eelhinnangus on kirjeldatud Ihna maaüksusel kavandatud 

tegevusega eeldatavalt mõjutatavat keskkonda. Järgnevalt keskendutakse eeldatavalt mõjutatava keskkonna 

kirjeldamisel Audru jõe äärsel planeeringuala osal kavandatavate tegevustega eeldatavalt mõjutatavale 

keskkonnale. 

4.1 Maastik 

Detailplaneeringuala asub Pärnu linnas Papsaare külas ja piirneb lõunast Audru jõega. Pärnu linna 

asustusüksus jääb planeeringualast vaid ca 0,5 km kaugusele.  

Ala reljeef on suhteliselt tasane ja langeb jõe suunas (joonis 6).  

 

Joonis 6. Reljeef planeeringuala Audru jõe äärsel osal (Maa-amet, 10.06.2021) 

Audru jõe äärsel alal on maapinda tõstetud, tänu millele on maapinna kõrgus juba kalda nõlval üle 1 m. 

Detailplaneeringuga määratavatel hoonestusaladel on maapinna kõrgus valdavalt üle 1,75 meetri. Vaid 

Jõesuudme põik 8, 6 ja 4 katastriüksusel  on maapinna kõrgus madalam, kuid valdavalt mitte alla 1,5 meetri. 

(OÜ Kotkasilm, 2021) 

4.2 Asustus ja maakasutus  

Planeeringuala asub Pärnu linnas Papsaare külas. Audru jõe äärsel osal hõlmab planeeringuala Jõesuudme 

ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringu realiseerimisel moodustatud elamumaa, transpordimaa, 

üldkasutatava maa ja tootmismaa sihtotstarbega katastriüksused (joonis 7). Alal on rajatud 

detailplaneeringuga kavandatud teed ja kommunikatsioonid.  
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Audru jõe ääres planeeringualast vahetult idas on üldkasutatava maa sihtotstarbega katastriüksus 

(planeeringualale jääva üldkasutatava maa sihtotstarbega Jõesuudme põik 2 katastriüksusega piirnev) ning 

ca 0,25 km kaugusel on jäätmehoidla maa, kus asub Pärnu linna reoveepuhasti. Planeeringualast läänes on 

valdavalt maatulundusmaa ja elamumaa sihtotstarbega katastriüksused. Elamumaa sihtotstarbega on 

planeeringalaga piirnev Jansoni katastriüksus (kü tunnus 16001:001:0002), kuhu seni elamuid rajatud ei ole. 

(Maa-amet 10.05.2021) 

Ihna katastriüksusest põhjas on püsikattega jaotustänav Elutee (tee nr 1590142) ja idas Kaubasadama tee. 

Lähim suurema liiklussagedusega tee on Ihna katastriüksusest ca 0,4 km kaugusel põhja pool asuv Pärnu-

Lihula tugimaantee (tee nr 60). 2020. aasta loendusandmetel on aasta keskmine ööpäevane liiklus teelõigul 

10 249 autot (Maa-amet, 25.04.2021) 

 

Joonis 7. Maakasutus planeeringualal ja ümbruses (aluskaart ja katastriüksuste andmed: Maa-amet, 
10.05.2021) 

4.3 Geoloogilised tingimused, pinnas, mullastik 

Planeeringualal moodustavad aluspõhja Jaagarahu lademe (S2jg) lubjakivi, mergel ja dolokivi. Ala pinnakatte 

moodustavad meresetted (klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel). Audru jõe äärsel alal levib Maa-

ameti mullastiku andmete põhjal alaliselt (keskmiselt) liigniiske leetjas gleimuld (GI) ning mereveega 

üleujutamise tõttu kujunenud sooldunud gleimuld (ArG) ja sooldunud veealune muld (Arv). (Maa-amet, 

10.05.2021) 
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Audru jõe äärses planeeringuala osas on maapinda Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute 

detailplaneeringuga kavandatud ehitustegevuse jaoks tõstetud, mistõttu on looduslik pinnas ja mullastik alal 

suures osas hävinud.  

Tartu Ülikooli geoloogia instituudi poolt 2002. aastal koostatud töös „Maalihked Pärnu maakonnas” Audru jõe 

alamjooksul määratletud lihkeohtlikud jõelõigud jäävad planeeringualast ülesvoolu. Planeeringuala ei ole 

lihkeohtlik. 

4.4 Hüdrogeoloogilised ja hüdroloogilised tingimused 

Planeeringualal on esimene aluspõhjaline põhjaveekiht maapinnalt lähtuva reostuse eest keskmiselt kaitstud. 

(Maa-amet, 10.05.2021) 

Planeeringuala lõunaserval voolav Audru jõgi (VEE1122000) on avalikult kasutatav veekogu, mille pikkus on 

30,8 km ja valgala pindala 424,2 km2. Jõgi saab alguse Lavassaare järvest (VEE2064400) ja suubub Pärnu 

lahe lääneosas (VEE3445010) (EELIS, 10.05.2021) 

Audru jõgi kuulub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonda. Audru jõgi on jagatud kaheks veekogumiks. 

Planeeringualast mööduva jõelõigu puhul on tegemist veekogumiga Audru_2 (1122000_2, Audru Laisma 

peakraavist suudmeni), mille koondseisund on 2019. aasta vahehinnangu kohaselt kesine. Veekogumi 

ökoloogiline seisundi on hinnatud kesiseks. Ökoloogilise seisundi mittehea element on viimati 2017. aastal 

tehtud seire põhjal fütobentos (bentiliste ränivetikate kooslus, FÜBE), suurtaimed (MAFÜ), suurselgrootud 

põhjaloomad (SUSE). Mittehea seisundi põhjused on järgnevad: ebasobilik seirelõik, hüdromorfoloogia, 

paisud, vesi. Veekogumi keemiline seisund on 2019. aasta seisuga hinnatud heaks. (KAUR, KeM, 2020)  

Planeeringuala läbib Jõesuudme tee ääres ning Jõesuudme põik 2 ja 4 katastriüksuse piiril kulgev kraav, mis 

suubub Audru jõkke. Tegemist on maaparandusehitise PAPSAARE (maaparandussüsteemi kood: 

6112200010010) eesvooluga. 

4.5 Taimestik 

Planeeringuala Audru jõe äärsel osal on Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga 

kavandatud ehitustegevuse võimaldamiseks tõstetud maapinda ning rajatud vajalikke kommunikatsioone ja 

teid. Alal on rekonstrueeritud tiik ja rajatud paadikanalid. Tegevuse käigus on hävinud suur osa ala looduslikust 

taimestikust. Alal on säilitatud suuremad puud (joonis 8). 
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Joonis 8. Vaade planeeringuala Audru jõe äärsele osale (Maa-ameti fotoladu, pildistuse aeg 19.04.2021) 

4.6 Kaitstavad loodusobjektid, sh Natura 2000 võrgustiku alad 

Planeeringualast lõunas Audru jõe ja Pärnu lahe vahelisel alal on Natura 2000 võrgustikku kuuluv Valgeranna 

loodusala (RAH0000323, EE0040367) ja Valgeranna hoiuala (KLO2000295) (joonis 9). Planeeringualast 

ca 250 m kaugusele lõunasse jääb Natura 2000 võrgustikku kuuluv Pärnu lahe linnuala (RAH0000131, 

EE0040346) ja Pärnu lahe hoiuala (KLO2000286). Lisaks jääb ca 640 m kaugusele kagusse Pärnu rannaniidu 

looduskaitseala (KLO1000584). Detailplaneeringualal ei asu Keskkonnaregistrisse kantud kaitsealuste liikide 

leiukohti. Lähimaks on III kategooria kaitsealuse taimeliigi sile kardhein (Ceratophyllum submersum) leiukohad 

ca 300 m kaugusel kagus. (EELIS, 13.05.2021) 
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Joonis 9. Kaitstavad loodusobjektid detailplaneeringuala läheduses (aluskaart: Maa-amet, 13.05.2021; 
kaitstavad loodusobjektid: EELIS, 13.05.2021) 

4.7 Kultuuripärand 

Detailplaneeringualal ega läheduses ei asu muinsuskaitsealuseid objekte ega pärandkultuuri objekte. (Maa-

amet, 10.05.2021)  
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5. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA EELDATAVALT KAASNEV KESKKONNAMÕJU 

5.1 Mõjuala ulatus (ruumiline ulatus ja mõjutatav elanikkond) 

AS Maves poolt 2018. aastal koostatud KSH eelhinnangus on käsitletud Ihna maaüksusel kavandatud 

tegevusega eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju. Järgnevalt keskendutakse detailplaneeringuga Audru jõe 

äärsel planeeringuala osal kavandatavate tegevustega eeldatavalt kaasnevale mõjule.  

Planeeritavate tegevuste keskkonnamõju jaguneb kaheks – ehitusaegne ja kasutusaegne mõju.  

Ehitusaegsed mõjud avalduvad peamiselt hoonete ning katastriüksusesiseste teede ja tehnorajatiste 

rajamisel, kuna üldkasutatavad juurdepääsuteed ja vajalikud kommunikatsioonid on osaliselt juba rajatud. 

Ehitusstaadiumis oleneb mõju ulatus kehtestatud keskkonnaabinõudest kinnipidamisest ehitustöödel. 

Ehitustööde mõju on pigem lokaalne, mõjuala piirdub ehitusplatsi ja selle vahetu ümbrusega. Ehitusaegsest 

mõjust tulenevad häiringud avalduvad peamiselt ehitamise perioodil, on lühiajalised (ajutise iseloomuga) ja 

lakkavad pärast tööde lõpetamist. Kuna osa suuremahulistest ehitustöödest (kanalite rajamine, maapinna 

tõstmine, teede rajamine) on juba tehtud, siis on ehtistööde mõju lühiajalisem ja vähem intensiivne.  

Kasutusaegsed mõjud tulenevad eelkõige ala kasutamise iseloomu ja aktiivsuse muutumisest. Seni pigem 

vähe kasutatud alale rajatakse elamupiirkond. Kavandatava tegevusega suureneb asustustihedus ja ala 

kasutamise intensiivsus, millega kaasneb autoliiklus ning sellest tulenev müra ja õhusaaste. Elamupiirkonna 

kasutamisest on mõjutatud ümbruses elavad inimesed ja ka planeeringualale elama asuvad inimesed ise. 

Elamupiirkond rajatakse Audru jõe äärsele alale, kus võib avalduda mõju vee kvaliteedile. Mõju võib avalduda 

eelkõige seoses harva esinevate õnnetusjuhtumitega, mille korral võib mõju ulatuda mööda Audru jõge 

allavoolu ja Pärnu laheni.   

5.2 Mõju õhukvaliteedile, tekkiv müra ja vibratsioon  

Ihna ja Jõesuudme põik kinnistute detailplaneeringuga on Audru jõe äärsel alal kavas elamupiirkonna 

rajamine, millega kaasnev mõju õhukvaliteedile on sarnane Ihna maaüksusel kavandatava elamupiirkonna 

rajamisel kaasneva mõjuga. 

AS Maves poolt 2018. aastal koostatud KSH eelhinnangu kohaselt võib elamurajooni rajamisel eeldada 

mõningast liikluskoormuse tõusu, kuid planeeringu elluviimisel ei ole ehitusperioodil ega hoonete valmimise 

järgselt nende kasutamisel põhjust eeldada olulist mõju ala õhukvaliteedile. Audru jõe äärne elamuala on 

oluliselt väiksem Ihna maaüksusele kavandatavast elamualast. Kahe elamupiirkonna kohta kokku ca 50 

üksikelamuga elamupiirkondade rajamisest ja kasutamisest tingitud mõju kumuleerumisel ei ole põhjust 

eeldada olulist mõju õhukvaliteedile. Tegemist on linnalähedases tihedamalt asustatud piirkonnas tavapärase 

mõjuga.  

AS Maves (2018) KSH eelhinnangu kohaselt on kaasnevad müra ja vibratsioon peamiselt seotud 

ehitustegevusega ning jäävad eeldatavalt tavapärasele ehitustegevusega kaasnevale tasemele. Ehitusega 

seotud müra ja vibratsioon on ajutised ning nendega kaasnev mõju ei ole oluline. Audru jõe äärse elamuala 

rajamisel on müra ja vibratsiooni esinemine analoogne. Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute 

detailplaneeringu elluviimisega on juba alustatud ning osa ehitustegevust on juba toimunud ning seega ei 

pruugi elamupiirkondades ehitustegevuse aeg kattuda. Kahe elamuala rajamise koosmõjus võib 
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ehitustegevusest tingitud müra ja vibratsiooni esineda piirkonnas pikema perioodi jooksul, kuid tegemist on 

siiski tavapärase ehitustegevusega kaasneva mõjuga, mis tööde lõppemisel lakkab. 

5.3 Mõju kultuuripärandile  

Planeeringualal ja lähiümbruses ei asu muinsuskaitselisi objekte ega pärandkultuuri objekte, mida tegevus 

mõjutada võiks. 

5.4 Mõju pinnasele, põhjaveele ja pinnaveele 

Planeeringuala Audru jõe äärsel osal on maapinna tõstmise ning vajalike teede ja kommunikatsioonide 

rajamise tõttu pinnase looduslik seisund rikutud. Kavandatava tegevuse puhul avaldub mõju maapinna 

tõstmise, vundamentide rajamise ning hoonete ja rajatiste ehitamise tõttu. Tegemist on ehitustegevuse 

tavapärase mõjuga. Detailplaneeringu koostamisel ja projekteerimisel tuleb järgida 

maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringus määratud põhimõtteid üleujutusriskiga alal ehitamiseks.  

Kui ehitustegevusel järgitakse ohutusnõudeid ja tavapäraseid tingimusi kemikaalide käitlemiseks, siis 

ei ole ette näha, et planeeringuga kavandatavad tegevused võiksid mõjutada põhjavett. 

Planeeringuala läbib maaparandussüsteemi eesvooluks olev kraav. Eesvool on juba praeguseks rajatud teega 

ristumise kohtades suunatud tee alt läbi truubiga. Maapinna tõstmisel ja sademeveesüsteemide rajamisel 

ning teistel ehitustöödel ei tohi halveneda maaparandussüsteemi eesvoolu toimimine. 

Kavandatav elamupiirkond asub Audru jõe kaldal. LKS § 37 lg 1 p 2 põhjal on piiranguvööndi laius üle 25 

ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel 100 m ning § 38 lg 1 p 4 põhjal on kalda ehituskeeluvööndi laius 50 m. 

Veeseaduse8 (edaspidi VeeS) § 118 lg 2 p 2 järgi on veekaitsevööndi ulatus 10 m. Kavandatud hoonestusalad 

jäävad Audru jõest vähemalt 50 m kaugusele olles seega väljaspool Audru jõe kalda ehituskeeluvööndit. 

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis oleks vastuolus kalda kasutamise kitsendusega.  

Ehitustegevuse ajal on negatiivne mõju Audru jõele seotud planeeringualal ladustatavate ja kasutatavate 

kemikaalidega (nt kütused) ning ehitusjäätmetega. Mõju võib avalduda kaudselt pinnase või 

maaparandussüsteemi kraavi vee saastumise kaudu. Jõeäärsetel katastriüksustel tuleb maapinna tõstmisel 

(kui seda kavatsetakse veel täiendavalt teha) arvestada, et VeeS § 119 kohaselt on veekaitsevööndis keelatud 

pinnase kahjustamine ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu ranna või kalda erosiooni või hajuheidet. Antud 

juhul hõlmab see jõeäärse ala täitmist sellise materjaliga, mille veevool kergesti jõkke kannab ja seda eelkõige 

üleujutuse korral. 

Võimaliku negatiivse mõju minimeerimiseks tuleb pidada kinni veeseaduses ja selle alamaktides 

sätestatud nõuetest, rakendada ehitustöödel keskkonnakaitse abinõusid ning pidada kinni 

tavapärastest ohutusnõetest. Üleujutustega seotud võimalikku mõju on käsitletud allpool. 

Jõeäärsel elamualal on rajatud ja piirkonna vee-ettevõtjale (AS Pärnu Vesi) üle antud reoveepumpla ning 

torustikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühinemiseks. Reostusohu vältimiseks peab pumpla olema 

rajatud kinnise süsteemina, kuhu üleujutusvesi ei sisene, ankurdatud ning teenindusluuk peab olema 

 
8 Veeseadus1, vastu võetud 30.01.2019. 
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rajatud kõrgemale 1% tõenäosuslikust üleujutustasemest – 2,88 m. Planeeringualale ei rajata reovee 

kohtkäitluslahendusi, millega kaasneks heitvee keskkonda (sh Audru jõkke) juhtimine. 

Jõe äärde jäävad elamumaad ja Jõesuudme põik 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega katastriüksus. Jõeäärset 

ala kasutatakse arvatavasti eelkõige rekreatiivsetel eesmärkidel. Seejuures võib avalduda mõningane 

negatiivne mõju jõe veekvaliteedile kasutuskoormuse tekkimise tõttu (paadiliiklus, suplemine), kuid olulise 

mõju esinemist ei ole põhjust eeldada. 

LKS § 34 kohaselt on kalda kaitse eesmärgiks ka kaldal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Praeguseks 

on rajatud elamuala juurdepääsuteed, millelt on kõikidele soovijatele ligipääs jõele võimalik üldkasutatava maa 

sihtotstarbega Jõesuudme põik 2 katastriüksuse kaudu. Detailplaneeringuga kavandatud elamupiirkonna 

kompleksne väljaehitamine lihtsustab seega ligipääsu Audru jõele. 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse9 § 38 kohaselt peab kaldaomanik lubama igaühel kallasraja 

kasutamist. VeeS § 3 lg 4 p 7 kohaselt ei peeta VeeS tähenduses veekoguks paadikanaleid. Jõeäärsete 

katastriüksuste omanikud peavad lubama 4 m laiuse kallasriba kasutamist. Kui kallasrada on üle ujutatud, on 

kallasrajaks kahe meetri laiune kaldariba veeseisu piirjoonest, kui sellel alal on liikumine takistatud, peab 

kaldaomanik tagama läbipääsu mujalt oma kinnisasjal, kui see ei ole talle ülemäära koormav. 

Detailplaneeringuga kavandatavate elamute rajamine kallasraja kasutamist ei mõjuta.  

Audru jõe kallasrada on katkestatud paadikanalitega ning kallasrajal on jõeäärt mööda liikumine paadikanalite 

tõttu juba praegu takistatud. LKS § 38 lg 5 p 2 järgi ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga 

kavandatud sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele. Paadikanali rajamiseks ei olnud ehituskeeluvööndi 

vähendamine vajalik, mistõttu ei hinnatud kanalite kavandamisel vastavust kalda kaitse eesmärkidele, nagu 

tavapäraselt ehituskeeluvööndi vähendamise soovi korral tehakse. Jõeäärt mööda liikumine on juba 

olemasolevas olukorras takistatud, samas Ihna ja Jõesuudme põik kinnistute detailplaneeringuga kallasraja 

kasutamist täiendavalt ei mõjuta.  

LKS § 37 lg 1 p 1 põhjal on piiranguvööndi laius Läänemere rannal 200 meetrit ning § 38 lg 1 p 2 põhjal on 

ehituskeeluvöönd laius mererannal 100 meetrit. VeeS § 118 lg 2 p 1 järgi on veekaitsevööndi ulatus 

Läänemerel 20 meetrit. LKS § 35 lg 4 kohaselt koosneb korduva üleujutusega veekogu rannal piiranguvöönd, 

veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd üleujutatavast alast ja LKS paragrahvides 37–39 sätestatud vööndi 

laiusest. LKS § 35 lg 31 järgi määratakse korduva üleujutusega ala piir mererannal üldplaneeringuga. Kui 

korduva üleujutusega ala piiri ei ole määratud, loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks üks meeter kaldajoone 

kõrgusväärtusest.  

Audru valla üldplaneeringuga (2010) loetakse korduva üleujutusega ala piiriks Audru vallas 1,0 m 

samakõrgusjoon mererannal ning joone täpne asukoht määratakse igakord M 1:1000 või M 1:500 topo-

geodeetilise alusplaani alusel.  

TIPPGEO OÜ on 2021. aastal teinud topo-geodeetilise mõõdistamise, mille kohaselt on Audru jõe suudmes 

oleval poolsaarel, mis jääb planeeringuala ja mere vahele, kaldajoone kõrgusväärtus alla 1 m. Sellest lähtub, 

et korduva üleujutusega ala piir asub planeeringualal. OÜ Kotkasilm on planeeringuala jõe äärsel osal teinud 

 
9 Keskkonnaseadustiku üldosa seadus1, vastu võetud 16.02.2011. 
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2021. aastal topo-geodeetilise mõõdistamise, mille kohaselt on kalda nõlval maapinna kõrgus üle korduva 

üleujutusega ala piiriks oleva 1 m. Audru jõe äärsel elamualal kavandatud hoonestusalad jäävad seega 

Läänemere ranna ehituskeeluvööndisse. Olemasolevad juurdepääsuteed on avalikuks kasutamiseks ning 

LKS § 38 lg 5 p 10 järgi ehituskeeld nende ehitamisele ei laiene. LKS § 38 lg 5 p 2 järgi ei laiene ehituskeeld 

ka kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele, mistõttu ei olnud ka 

paadikanali rajamiseks ehituskeeluvööndi vähendamine vajalik. Varasema detailplaneeringuga kavandatud 

tiigi puhul ei olnud tegemist tiigi rajamise vaid rekonstrueerimisega, millele samuti ehituskeeld ei kehti. Ihna 

maaüksuse detailplaneeringuga tehakse elamuehituse võimaldamiseks ettepanek Läänemere ranna 

ehituskeeluvööndi vähendamiseks Audru jõe kalda ehituskeeluvööndi piirini. 

LKS § 34 kohaselt on ranna kaitse eesmärk rannal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest 

lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja 

juurdepääsu tagamine. Jõesuudme põik maaüksustel on looduslik olukord juba tehtud ehitustöödel ümber 

kujundatud, seega ei ole looduskoosluste säilitamine planeeringualal enam asjakohane. Ranna kaitse 

eesmärgiks on ranna eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu 

tagamine. Üleujutuste esinemisel ulatub tinglik rannajoon elamupiirkonna alale, kuhu on ligipääs võimalik 

avalikult kasutatavat teed mööda. Eelnimetatud ranna kaitse eesmärkide kaudu soovitakse eelkõige 

võimaldada rannaala kasutamist rekreatiivsetel eesmärkidel. Üleujutuste toimumise ajal ulatub tinglik 

rannajoon ajutiselt tavapärasest puhkepiirkonnast kaugemale. Kuna see ala ei ole mõeldud rekreatiivsetel 

eesmärkidel kasutamiseks, siis ei ole asjakohane hinnata planeeringualal Läänemere ranna ehituskeeluvööndi 

vähendamise mõju ranna eripära arvestava asustuse suunamisele ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu 

tagamisele.  

Detailplaneeringuga nähakse Läänemere ranna ehituskeeluvööndisse jääval alal ette üheksa üksikelamu 

rajamine, mistõttu on inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine asjakohane. Ranna ehituskeeluvöönd 

ulatub planeeringualale üleujutuste esinemise tõttu, seega saab inimtegevusest lähtuv kahjulik mõju esineda 

mere üleujutuste toimumisel.  

Kavandatava ehitustegevuse tõttu esineb oht veekvaliteedile ehitusmaterjalide, kemikaalide ja kütuste 

ladustamise ja kasutamise kaudu ning ehitusprahi tõttu. Oht vee saastumiseks on suhteliselt väike, kuna 

eeldatavalt ei tehta ehitustöid üleujutuste toimumise ajal ning materjalide ladustamiseks ja jäätmete 

kogumiseks on võimalik valida kõrgem ala, kuhu veetaseme ulatumine on väiksema tõenäosusega. Kuna 

üleujutuste tõttu võib sattuda veekogudesse ehitusplatsilt kaasa kantavat prahti ja laokile jäänud 

ehitusmaterjale, siis tuleb töid tehes pöörata kõrgendatud tähelepanu ka ehitusala korrashoiule. 

Elamupiirkonna kasutusperioodil võivad üleujutuste korral veekvaliteeti mõjutada majapidamistest, hoovidest 

ja teedelt lähtuvad saasteained. Kõrgema taseme strateegiliste planeerimisdokumentidega on määratud 

elamuehituse, abihoonete ja juurdepääsuteede minimaalne absoluutkõrgus. Neid tingimusi järgides on 

veetaseme ulatumine potentsiaalsete saasteallikateni (teede ja hooneteni) vähetõenäoline. Selleks et 

potentsiaalset mõju veekvaliteedile minimeerida, tuleks lähtuda soovituslikust elamupinna kõrgusest 

3,5 m ja tõsta maapinda ka hoovialadel.   

Läänemere ranna ehituskeeluvööndis kavandatav tegevus ei ole vastuolus LKS § 34 määratud ranna 

kaitse eesmärkidega.  
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5.5 Mõju looduslikule mitmekesisusele ja kaitsealustele objektidele 

Audru valla üldplaneeringu (2010) kohaselt langeb Audru jõe kaldal rohevõrgustiku koridori ulatus kokku kalda 

piiranguvööndi ulatusega. Rohekoridorides on alla 3 ha suurusele kinnistule hooneid lubatud ehitada vaid 

detailplaneeringu alusel ning sel juhul ei tohi kinnistule ette näha enam kui ühte ühepereelamut ja selle juurde 

kuuluvaid abihooneid. Rohevõrgustikus (sh rohestruktuuri koridorides) tuleb säilitada olemasolev väärtuslik 

kõrghaljastus ja olemasoleva haljastuse puudumisel on soovitatav rajada sinna võimalusel uushaljastus. 

Rohevõrgustiku alal tuleb aiad paigutada ümber elamu hooviala. Maaüksusi võib piirata latt või okastraataiaga, 

st piirdega, mis võimaldab väiksematel loomadel alal vabalt liikuda. 

Pärnu maakonna planeeringu (2018) kohaselt on Audru jõe kaldal rohelise võrgustiku koridor, mille laiuseks 

on kalda ehituskeeluvööndi ulatus. LKS § 37 lg 1 p 2 põhjal on Audru jõe kaldal ehituskeeluvööndi laius 50 m.  

Juba varasemalt toimunud ehitustegevuse tegevuse tõttu on jõeäärsel alal looduslik taimestik suures osas 

hävinud. Lisaks on nii planeeringualal kui ka sellest ülesvoolu rajatud paadikanaleid. Audru jõe alamjooksul 

on vasakkallas suures osa kasutusel või kavandatud kasutusele võtta elamumaana. Loomade liikumine piki 

jõe kallast on inimtegevusest juba olemasolevas olukorras suhteliselt tugevalt mõjutatud. Arvestades Audru 

jõe äärset asustuse tihedust ja maakasutust ning Pärnu linna lähedust ei ole ka alust arvata, et tegemist oleks 

loomade liikumiseks väga olulise alaga. 

Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringu seletuskirjas on viidatud, et rohelise võrgustiku toimimist toetab 

asjaolu, et jõe kalda ehituskeeluvööndis on keelatud uute hoonete ja rajatiste ehitamine, mis võiks takistada 

ja häirida loomade liikumist. Detailplaneeringu koostamisel saab toetada rohelise võrgustiku toimimist, 

seades piirangud aedade püstitamise osas ja soodustades ala haljastamist. 

Detailplaneeringualast teisel pool Audru jõge (paremkaldal) asub Valgeranna loodusala ja ca 250 m kaugusel 

asub Pärnu lahe linnuala. Detailplaneeringuala ja Valgeranna loodusala vahele jääb loodusliku piirina Audru 

jõgi ning ehitusaegne müra ei ulatu olulisel määral Pärnu lahe linnualani. Eramute rajamine ja eramud ei 

mõjuta Natura alade seisundit. 

5.6 Oht inimese tervisele ja heaolule, sh õnnetuste esinemise võimalikkus 

AS Maves poolt 2018. aastal koostatud KSH eelhinnangus on käsitletud Ihna katastriüksusest ca 550 m 

kaugusele kirdesse jääva Audru ringraja (kü tunnus 15904:003:1886) toimuva tegevusega kaasnevat müra ja 

Ihna katastriüksusega piirneva Kaubasadama tee ja Elutee liiklusest tulevat müra. Audru jõe äärne ala jääb 

nimetatud müraallikatest kaugemale ning ei ole ette näha probleeme keskkonnaministri 16.12.2016 määruses  

nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” 

sätestatud normtasemete ületamisega ega sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed 

elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ § 6 toodud 

nõuete tagamisega hoonete projekteerimisel. 

Detailplaneeringuala läheduses Kaubasadama tee 12 katastriüksusel (kü tunnus 15904:003:1921) asub Pärnu 

linna reoveepuhastusjaam koos jäätmete kompostimisväljakuga. AS Maves (2018) KSH eelhinnangu kohaselt 

ei ole välistatud ebameeldiva lõhna kandumine kompostimisväljakutelt kavandatud elamupiirkonna hooneteni, 

kuid kaasnev mõju on eeldatavalt pigem ajutise iseloomuga. Samasuguse järelduse saab teha ka Jõesuudme 

põik elamurajooni kohta. 
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Õnnetuste esinemise võimalikkus on seotud ehitustegevusega ja planeeringuala asumisega üleujutusohuga 

piirkonnas. Ehitustegevusel tuleb õnnetuste vältimiseks järgida tavapäraseid ohtusmeetmeid ja 

ehitamise head tava. Üleujutusohu vältimiseks tuleb rakendada maakonnaplaneeringu ja 

üldplaneeringuga määratud meetmeid. Lisaks hoonete ja teede osas seatud tingimustele on tungivalt 

soovituslik hoovialadel maapinda tõsta, et vältida võimalikku üleujutusest tingitud kahju ja 

ebamugavust. Üleujutusohuga alale teede ja hoonete ehitamisel tuleb arvestada, et ka sätestatud nõuete 

järgimisel võib erakordse (harvemini kui kord 10 aasta jooksul esineva) üleujutuse korral olla juurdepääs 

hoonetele takistatud või esineda majanduslikku kahju. 

5.7 Kumulatiivne ja piiriülene mõju 

Pärnu linna lähedasel alal Papsaare külas toimub aktiivne elamuarendus. Asustuse tihenemine avaldab 

kumulatiivselt mõju keskkonnaseisundile, sh õhukvaliteedile, müratasemele, pinnaveele jne. Arvestades, et 

elamupiirkonna rajamine ei ole iseloomult intensiivse mõjuga, siis ei ole põhjust eeldada olulise kumulatiivse 

mõju esinemist.  

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piiriülest mõju.  



 
Papsaare külas asuva Ihna maaüksuse detailplaneeringuga Audru jõe äärsel alal kavandatava tegevuse 
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang 

 

 

Kobras AS töö nr 2021-139 

 
Objekti aadress: Pärnu maakond, Papsaare küla 

 

28 / 34 

 

6. KOKKUVÕTE 

Audru Vallavolikogu on 04.02.2010 otsusega nr 16 kehtestanud Papsaare külas Jõesuudme ja Päikesemetsa 

kinnistute detailplaneeringu. Keskkonnaamet on 01.03.2021 kirjas nr 7-9/21/3590-2 tõdenud, et 

Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringu menetluse käigus on kahetsusväärselt nii 

Keskkonnaametil kui ka kohalikul omavalitsusel ranna ehituskeeluvööndi ulatus tähelepanuta jäänud 

ning ehituskeeluvööndi vähendamiseta ei ole detailplaneeringu elluviimine (elamute ehitamiseks 

ehituslubade andmine) võimalik. 

Ehituskeeluvööndi vähendamiseks tuleb LKS § 40 kohaselt koostada üldplaneeringu muutmise ettepanekut 

sisaldav detailplaneering. Koostöös arendaja, kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaametiga on kokku 

lepitud, et Ihna maaüksuse detailplaneeringualaga liidetakse Jõesuudme ja Päikesemetsa 

detailplaneeringuala ning detailplaneeringus nähakse ette elamupiirkonna rajamiseks vajalikud 

tegevused, sh Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine (vt lisa 2). Detailplaneeringu nimeks 

jääb Papsaare külas asuva Ihna maaüksuse detailplaneering, kuid planeeringuala suurendatakse ja 

detailplaneeringut menetletakse üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna. 

Ihna maaüksuse detailplaneeringu tegevuse eesmärgiks on ca 40 üksikelamuga elamupiirkonna rajamine. 

Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 22410 § 13 punkti 2 järgi tuleb anda keskkonnamõju eelhinnang 

elurajooni arendamise puhul. AS Maves poolt on 2018. aastal koostatud töö „Pärnu linnas Papsaare külas 

Ihna katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline eelhinnang“ (töö nr: 17114), mis käsitleb 

Ihna katastriüksusel kavandatavaid tegevusi elurajooni rajamiseks. Tuginedes AS Maves koostatud 

eelhinnangule on Pärnu Linnavalitsus 17.06.2019 korraldusega nr 444 algatanud Papsaare külas Ihna kinnistu 

(kü tunnus 16001:001:0001) detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegiline 

hindamise (edaspidi ka KSH), sest detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise 

ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse11 (edaspidi ka KeHJS) mõistes olulist keskkonnamõju. KeHJS § 33 

lg 2 p 3 kohaselt tuleb KSH algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse 

üldplaneeringut muutev detailplaneering. Käesolevas KSH eelhinnangus on käsitletud Audru jõe äärsel 

planeeringuala osal veel ellu viimata kavandatavate tegevustega (elamute rajamisega) kaasnevaid 

mõjusid. 

Seosed asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentidega 

Detailplaneeringualal kehtib Pärnu maakonna planeering (kehtestatud riigihalduse ministri 29.03.2018 

käskkirjaga nr 1.1-4/74) ja Audru valla üldplaneering (kehtestatud Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrusega 

nr 19).  

Detailplaneeringu koostamisel tuleb järgida üldplaneeringus esitatud elamuehituse põhimõtteid ning tuleb 

arvestada, et enne elamuala väljaehitamist tuleb rajada vajalikud tehnolahendused. Audru jõe äärsel alal on 

praeguseks vajalikud tehnovõrgud rajatud. 

 
10 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“, 
Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrus nr 224. 
11 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1, vastu võetud 22.02.2005. 
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Vastavalt üldplaneeringule on Läänemere ranna ehituskeeluvööndi ulatust täpsustatud topo-geodeetilise 

mõõtmise abil. Detailplaneeringuga kavandatavad hoonestusalad jäävad jõeäärsel planeeringuala osal 

Läänemere ranna ehituskeeluvööndisse, mistõttu tehakse detailplaneeringuga ettepanek 

üldplaneeringu muutmiseks ja ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeringualal.  

Audru jõe äärsel alal kavandatavatel tegevustel on oluliseks kõrgema taseme strateegiliste 

planeerimisdokumentidega seatud tingimused üleujutusohuga aladel ehitamise kohta.  

Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisel eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju 

AS Maves poolt 2018. aastal koostatud KSH eelhinnangus on käsitletud Ihna maaüksusel kavandatud 

tegevusega eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju. Käesolevas KSH eelhinnangus keskendutakse 

detailplaneeringuga Audru jõe äärsel planeeringuala osal veel ellu viimata kavandatavate tegevustega 

(elamute rajamisega) eeldatavalt kaasnevale mõjule. 

Planeeritavate tegevuste keskkonnamõju jaguneb kaheks – ehitusaegne ja kasutusaegne mõju.  

Ehitustööde mõjuala on pigem lokaalne ning seotud ehitusplatsiga ja selle vahetu ümbrusega. Ehitusaegsest 

mõjust tulenevad häiringud avalduvad peamiselt ehitamise perioodil, on lühiajalised (ajutise iseloomuga) ja 

lakkavad pärast tööde lõpetamist. Kasutusaegsed mõjud tulenevad eelkõige ala kasutamise iseloomu ja 

aktiivsuse muutumisest. Kavandatava tegevusega suureneb asustustihedus ja ala kasutamise intensiivsus, 

millest on eelkõige mõjutatud ümbruses elavad inimesed ja ka planeeringualale elama asuvad inimesed ise. 

Mõju Audru jõe vee kvaliteedile võib avalduda eelkõige seoses harva esinevate õnnetusjuhtumitega, mille 

korral võib mõju ulatuda mööda Audru jõge allavoolu ja Pärnu laheni. 

Mõju õhukvaliteedile ja müratasemele on eelkõige seotud ehitustegevuse ja liikluskoormuse kasvuga. 

Kavandatavate tegevuste elluviimine ei too endaga ehitus- ega kasutusperioodil kaasa olulist mõju välisõhu 

kvaliteedile ega müratasemele. 

Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse puhul ei kaasne mõju kultuuripärandile.  

Kavandatud tegevusega kaasneb mõju pinnasele ja maakasutuse muutumine. Hoonete ja rajatiste ehitamisel 

on pinnasele avalduv mõju paratamatu, kuid praeguseks on suur osa ehitustöid (sh ala täitmine) juba tehtud 

ning veel ellu viimata kavandatavate tegevustega ei kaasne olulist mõju pinnasele.  

Kui ehitustööde käigus järgitakse õigusaktides tulenevaid nõudeid põhjavee kaitseks, siis ei ole ette näha 

olulist mõju põhjavee kvaliteedile. 

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis oleks vastuolus Audru jõe kalda kasutamise kitsendusega. 

Kui ehitustööde käigus järgitakse õigusaktides tulenevaid nõudeid pinnavee kaitseks, siis ei ole ette näha 

olulist mõju jõevee kvaliteedile. 

Detailplaneeringuga nähakse ette Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Kavandatav 

tegevus ei ole vastuolus ranna kaitse eesmärkidega. Kui ehitustööde käigus järgitakse õigusaktides 

tulenevaid nõudeid pinnavee kaitseks ja pööratakse tähelepanu ehitusplatsi korrashoiule, siis ei ole ette näha 

olulist mõju pinnavee kvaliteedile. 
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Maakonnaplaneeringu kohaselt on Audru jõe ääres kalda ehituskeeluvööndi ulatuses rohelise võrgustiku 

koridor. Arvestades asustuse tihedust ja Pärnu linna lähedust on loomade liikumine juba olemasolevas 

olukorras häiritud ning ei ole ka alust eeldada, et tegemist on loomade liikumiseks väga olulise alaga. 

Kavandatava tegevuse mõju rohelise võrgustiku toimimisele ei saa pidada oluliseks. 

Elamupiirkonna rajamine ei mõjuta Natura alade seisundit.  

Kavandatava tegevuse puhul ei ole ette näha olulist oht inimese tervisele ja heaolule. Õnnetusjuhtumite 

esinemine on eelkõige seotud ehitustegevusega, mille puhul saab õnnetusohtu minimeerida tavapäraste 

ohutusnõuete järgimise abli.  

Detailplaneeringu puhul avaldub kumulatiivne mõju Papsaare külas toimuva intensiivse elamuarendusega, 

kuid olulise keskkonnamõju avaldumist kavandatava tegevuse lisandumisel ei ole ette näha.  

Detailplaneeringu elluviimise ei kaasne piiriülest mõju. 

Tulenevalt eeltoodust leiab KSH eelhinnangu koostaja, et Ihna detailplaneeringule ei ole vajalik 

algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. AS Maves poolt 2018. aastal koostatud eelhinnangu 

põhjal ei oma Ihna maaüksusel kavandatud tegevus KeHJS mõistes olulist keskkonnamõju. Samuti ei 

kaasne Audru jõe äärsel planeeringuala osal kavandatavate tegevustega  KeHJS mõistes olulist 

keskkonnamõju. 

Järgnevalt on esitatud tingimused ja ettepanekud, mida silmas pidada detailplaneeringu koostamise käigus, 

et vältida ja minimeerida võimalikke negatiivseid mõjusid. 

• Detailplaneeringu koostamisel saab rohelise võrgustiku toimimist toetada tarastamise osas piirangute 

seadmise ja ala haljastamise soodustamise abil. 

• Detailplaneeringu koostamisel ja projekteerimisel tuleb järgida maakonnaplaneeringus ja 

üldplaneeringus määratud põhimõtteid üleujutusriskiga alal ehitamiseks. Seejuures tuleb arvestada 

üleminekuga Balti 1977. aasta kõrgussüsteemilt (BK77) Euroopa kõrgussüsteemile (EH2000). 

Selleks, et potentsiaalset mõju veekvaliteedile minimeerida, tuleks kogu jõe äärsel elamualal lähtuda 

soovituslikust elamupinna kõrgusest 3,5 m BK77(ca 3,7 m EH2000) ja tõsta maapinda ka hoovialadel 

absoluutkõrguseni 2,10 m BK77 (ca 2,3 m EH2000). 

• Kavandatava tegevuse elluviimisel (nt sademeveesüsteemide rajamisel) ei tohi halveneda 

maaparandussüsteemi eesvoolu toimimine. 

• Ehitustegevusel tuleb põhja- ja pinnavee kaitseks järgida veeseaduses ja selle alamaktides sätestatud 

nõudeid, keskkonnakaitse abinõusid ning pidada kinni tavapärastest ohutusnõetest.  

• Kuna üleujutuste tõttu võib sattuda veekogudesse ehitusplatsilt kaasa kantav prügi ja laokile jäänud 

ehitusmaterjalid, siis tuleb töid tehes pöörata kõrgendatud tähelepanu ka ehitusala korrashoiule. 

• Reostusohu vältimiseks peab reoveepumpla olema rajatud kinnise süsteemina, kuhu üleujutusvesi ei 

sisene, ankurdatud ning teenindusluuk peab olema rajatud kõrgemale 1% tõenäosuslikust 

üleujutustasemest – 2,88 m. 
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• Ehitustegevusel tuleb õnnetuste vältimiseks järgida tavapäraseid ohtusmeetmeid ja ehitamise head 

tava.   
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