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A – ARHITEKTUUR – PLANEERINGULINE OSA 
Koostas: 
Tuuli Köller (OÜ Sadakond) 
Vastutav spetsialist: 
Rene Valner (OÜ Sadakond) 

Üldosa 
Planeeringuala asub Pärnu maakonnas, Audru vallas, Papsaare külas Audru jõe põhjakaldal. 
Planeeringuala suurus on ca 13.3ha (133009 m2) ning planeeringuala hõlmab täies ulatuses 
Teeserva (15904:003:0585) ja Pajuvälja (15904:003:0785) kinnistud ning osaliselt Lehtmetsa 
(15904:003:0784) kinnistu (vt joonised C-01 Asendiplaan ning C-02 Tugiplaan). 
 
Detailplaneeringu lahenduse lähtealuseks on järgmised dokumendid: 

- 05.10.2006 Audru Vallavolikogu otsus nr 164 Papsaare küla Teeserva, Lehtmetsa ja 
Pajuvälja kinnistute detailplaneeringu algatamiseks; 

- 31.10.2006 vallavanema poolt kinnitatud detailplaneeringu lähteülesanne. 
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kinnistute jagamine väiksemateks kruntideks, 
maakasutussihtotstarvete ning ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine ning 
tehnovõrkude ja rajatiste paiknemise määramine. 
 
Detailplaneeringu alal puudub olemasolev detailplaneering. 
Planeeringu koostamisel on arvestatud antud alal kehtiva Audru Vallavolikogu 06.02.2003.a. 
otusega nr 38 kehtestatud Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise ala osaüldplaneeringuga. 
 
 
Arendaja kohustused 
Planeeritud teede, trasside ja välisvalgustuse  ning mänguväljakute ja planeeringuala 
haljastuse rajamise  väljaehitamine on arendaja kohustus. Enne detailplaneeringu 
kehtestamist tuleb arendajal sõlmida omavalitsusega notariaalne leping teede ja tehnovõrkude 
väljaehitamise ja  finantseerimise ning Audru vallale tasuta üleandmise kohta. Teede ja 
tehnorajatiste arendamine võib toimuda ka etapiviisiliselt, sellisel juhul lisada sõlmitavale 
notariaalsele lepingule loetelu etapiviisiliselt arendadavatest piirkondadest või vastav joonis. 
 
Audru Vallavalitsus enne ühepereelamutele ehituslube ei väljasta, kui teed ja tehnovõrgud on 
rajatud. 
 
 
Käesoleva detailplaneeringu lahendus muudab 06.02.2003.a. vastuvõetud Audru  
Aleviku ja Pärnu linna vahelise ala osaüldplaneeringu lahendust. 
 
 
Detailplaneeringu koostajaks on OÜ Sadakond, töö nr 290806. 
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Detailplaneeringu insenervõrkude osa on projekteerinud: 
 

- FIE Erni Metsal (EP00512FIE-0001; tel: 5265810), töö nr 03-2007 
(vee-ja kanalisatsioonitrassid, sademeveekanalisatsioon, maakraanid, piirkaevud, 
kanalisatsiooni ülepumplad, gaasitrass, tuletõrjehüdrandid ning uus kavandatav kraav ) 
 
- Arcus Projekt OÜ, töö nr 07051 

(elektri- ja sidetrassid, kaablikilbid, sidejaotuskapid, tänavavalgustus) 
 
 
Detailplaneeringu topo-geodeetilise plaani mõõtkavas 1:500 on kahes osas 
koostanud Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ: 
 

- 06.08.2006 töö nr. KI-99/06 Lehtmetsa K/Ü osaline topo-geodeetiline maa-ala plaan; 
- 05.02.2007 töö nr. KI-14/07 Pajuvälja K/Ü osaline topo-geodeetiline maa-ala plaan. 
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Maakasutus 

Olemasolev olukord 
Planeeringuala piir kulgeb paralleelselt planeeringualal olemasolevate ja kavandatavate 
kinnistute piiridega, 5m kaugusel väljaspool kinnistute piire. Planeeringuala ligikaudseks 
suuruseks on ca 13.3 ha (133009 m2), planeeringualal asuvad olemasolevad Teeserva ja 
Pajuvälja kinnistud ning osaliselt Lehtmetsa kinnistu. 
 
Tabel 1 : Olemasolevate kinnistute maakasutussihtotstarbed ning pindala 

Nimi Tunnus 
Maakasutus- 
sihtotstarve 

Pindala 
(ha) 

Lehtmetsa 15904:003:0784 
maatulundusmaa 

M011 
5.95 

Teeserva 15904:003:0585 
maatulundusmaa 

M011 
3.33 

Pajuvälja 15904:003:0785 
maatulundusmaa 

M011 
5.95 

 
Kehtiv 06.02.2003 vastu võetud Audru valla osaüldplaneering määratleb Lehtmetsa ja 
Pajuvälja kinnistud elamuehituse reservmaana (elamumaa) ning Teeserva kinnistu 
põllumajandus- ja metsamaana (maatulundusmaa). 
 
Planeeringualal kehtivad ning planeeringuala maakasutust määravad lisaks järgmised 
piirangud: 
 

� ranna ja kalda ehituskeeluvöönd, 50m tavalisest veepiirist (Looduskaitseseadus, §37); 
� ranna ja kalda piiranguvöönd, 100m tavalisest veepiirist (Looduskaitseseadus, §38); 
� veekaitsevöönd, 10m tavalisest veepiirist (Veeseadus, §29); 
� kallasrada, 10m laiune kaldariba arvates keskmise veeseisu piirjoonest (Veeseadus, 

§10); 
� pinnasedrenaaži (D=>100) kaitsetsoon 5m mõlemale poole dreeni teljest; 
� Elu tee teekaitsetsoon 20m äärmise sõiduraja teljest (Teeseadus, §13). 

 
Eesmärgid 
Detailplaneeringu eesmärgiks on täies ulatuses olemasolevate Teeserva ja Pajuvälja kinnistute 
ning planeeringualale jääva Lehtmetsa kinnistu osa jagamine väiksemateks kinnistuteks ning 
kavandatavate maakasutussihtotstarvete määramine. 
 
Planeeringu lahendus 
Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse olemasolevate kinnistute piires viie erineva 
maakasutussihtotstarbega – elamumaa (E001), transpordimaa (L007), üldkasutatav maa 
(Üm017), maatulundusmaa (M011) ja tootmismaa (T003) – kokku 73 (seitsekümmend kolm) 
eraldi kinnistut. 
 
Ühepereelamute rajamiseks kavandatud kinnistud (EE 01-17 ja 22-61) ei ole väiksemad kui 
1200m2. 
 
Kinnistute täpne arv ja suurused maakasutussihtotstarvete kaupa on toodud käesoleva 
seletuskirja tabelis nr 2 ning planeeringu joonistel nr C-03 Kruntimise plaan ja C-04 Põhiplaan: 
hoonestustingimuste-, liiklus- ja heakorrastusplaan. 
 
Valdava osa planeeringualast (57 + 3 kinnistut) moodustavad keskmiselt 1200m2 suurused 
elamumaa maakasutussihotstarbega erakinnistud, millele tagavad Elu teelt juurdepääsu 
kavandatavad avaliku kasutusega juurdepääsuteed. 
Planeeringuga kavandatava elamuala teenindamiseks on ette nähtud neli eraldi kinnistut 
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tehnorajatistele (1 elektrialajaam ning 3 kanalisatsiooni ülepumplat). 
Lisaks elamukruntidele ning neid teenindavatele transpordimaa ja tootmismaa kinnistutele on 
planeeringualale kavandatud kaks eraldiseisvat avaliku kasutusega üldkasutatava maa 
maakastutussihtotstarbega kinnnistut: 

- planeeringuala lääneservas asuv metsane kinnistu Üm-01 on mõeldud vaba aja 
veetmise ning puhkealana kogu planeeriguala elanikele; 

- planeeringuala lõunaservas Audru jõe kaldal asuv kinnistu Üm-02 on kavandatud 
avaliku kasutusega ranna-alana kogu planeeringuala elanikele.  

 
Planeeringuala lõunaserva, Audru jõe kalda piiranguvööndisse jääb 1 (üks) maatulundusmaa 
kinnistu. 
 
Tabel 2 : Planeeritavate kinnistute arv, summaarne pindala 
ning jagunemine maakasutussihtotstarbe järgi 
Maakasutus- 
sihtotstarve 

Kinnistute 
arv 

Pindala kokku 
(m2) 

elamumaa 
E001 

60 75 608 

transpordimaa 
L007 

6 22 656 

maatulundusmaa 
M011 

1 12 768 

üldkasutatav maa 
Üm017 

2 11 689 

tootmismaa 
T003 

4 285 

KOKKU 73 123 006 

 
 
Planeeringu lahendus muudab kehtiva 06.02.2003 Audru aleviku ja Pärnu linna 
vahelise ala osaüldplaneeringus sätestatud maakasutuse lahendust planeeringualal 
olemasolevate kinnistute ulatuses: 

� osaüldplaneeringus on Teeserva kinnistu maakasutuseks määratud 
maatulundusmaa (metsa- ja põllumajandusmaa) - käesolev 
planeeringulahendus määratleb Teeserva kinnistu valdavalt elamumaana (ka 
transpordi- ja tootmismaana). Sihtotstarbe muudatus on põhjendatud kinnistu 
soodsa asukohaga olemasoleva infrastruktuuri suhtes  -Teeserva kinnistu 
piirneb Elu teega, kuhu on ka rajatud vee- ning kanalisatsioonitrassid; lisaks 
on Teeserva kinnistu elamumaaks sobivam kui Audru jõe äärsed madalad ning 
üleujutatavad kalda-alad; 

� osaüldplaneeringus on Lehtmetsa ja Pajuvälja kinnistud määratud 
elamuehituse reservmaaks – käesolev planeeringulahendus näeb ette antud 
kinnistutele lisaks elamumaa maakasutussihtotstarbega kinnistutele ka 
üldkasutatava maa ning maatulundusmaa kinnistud, mis on kujutavad endast 
kompaktseid avalikult kasutatavaid maa-alasid muidu tihedas elamukvartalis. 
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Liiklusskeem 

Olemasolev olukord 
Planeeringualale pääseb mööda Elu teed, mis kulgeb piki planeeringuala põhjaserva. 

 
Eesmärgid 
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritavatele kinnistutele juurdepääsu määramine ning 
parkimise lahendamine. 
  
Planeeringu lahendus 
Elu teelt planeeritavate kinnistuteni laiendatakse ning pikendatakse planeeringuala idaservas 
olemasolevat teed ning lisaks rajatakse planeeringuala keskele uus juurdepääsutee. Mõlemad 
nimetatud peamised juurdepääsuteed on kahesuunalise liiklusega 5m laiused (2x2.5m  
sõidurada) ning mõlema juurdepääsutee ühes servas kulgeb sõidutee tasapinnas sõiduteest 
teekattemärgistusega eraldatud kergliiklustee (2x0.6m); teed lõpevad päästeteenistuse 
autodele mõeldud 4m laiuse ühesuunalise tagasipööramisringiga.  
Idapoolne juurdepääsutee toimib juurdepääsuteena ka planeeringualast paremale jäävatele 
jõeäärsetele kinnistutele; Läänepoolne juurdepääsutee hargneb planeeirnguala keskel 
ühesuunalise liiklusega 4m laiuseks lisajuurdepääsuteeks.  
Ühesuunalise lisajuurdepääsutee ning tagasipöörderingteede juurde ei ole ette nähtud eraldi 
kergliiklusteid.  
 
Lisaks juurdepääsuteedele on planeeringualale ette nähtud ka kaks eraldiseisvat 
kergliiklusteed: 

- paralleelselt Elu teega on kavantatud 2.5m laiune kahesuunaline (2x1.25m) 
kergliiklustee; 

- ligikaudu planeeirnguala keskel kulgeb elamukruntide vahelt 1.2m laiune (2x0.6m) 
kergliiklustee, mis ühendab omavahel planeeringuala kahte peamist juurdepääsuteed. 

 
Planeeringuala läänepoolse juurdepääsutee lõpus olevalt ringteelt pääseb mööda 2.5m laiust 
juurdepääsuteed Audru jõe kallasrajale (10m laiune kaldariba) ning jõeäärsele üldkasutatavale 
maale (planeeritav kinnistu Üm-02). 
 
Kõigi planeeringuala teede teepinna kõrguseks on +.2.0m ning kõik planeeringualale jäävad 
teed on tolmuvaba kattega. 
  
Planeeringualale ei rajata avalikke parklaid, parkimine lahendatakse igal kinnistul eraldi 
edasise arhitektuurse projekteerimise käigus. 
 
Planeeringu liiklusskeem ning teede ja juurdepääsute täpne lahendus on toodud planeeringu 
joonisel C-04 Põhiplaan: hoonestustingimuste-, liiklus- ning heakorrastusplaan.  
 
Planeering teeb ettepaneku nimetada planeeringualale kavandatavad teed 
järgmiselt: 

- Pajupera tee: planeeringuala idaservas olev olemasolev laiendatav ning pikendatav 
juurdepääsutee; 

- Jõeserva tee: planeeringuala keskele rajatav uus juurdepääsutee; 
- Männi tee: Jõeserva teelt hargnev ringsõiduga juurdepääsutee; 
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Hoonestus 

Olemasolev olukord 
Planeeringualal puudub olemasolev hoonestus. 
 
Eesmärgid 
Planeeringu eesmärgiks on planeeritavatel kinnistutel hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguse 
ulatuse ning hoonestustingimuste määramine. 

 
Planeeringu lahendus 

Planeeringu lahendus näeb ette planeeringualale kokku 60 (kuuekümne) uue elamu rajamise, 
millest 57 (viiskümmend seitse) elamut on individuaaleramud ning 3 (kolm) paarismaja 
(kahepereelamud kolmel planeeritaval Elu tee äärsel kinnistul ER 01 - 03). 
 Kinnistute hoonestusalad on arvestatud valdavalt 5m krundi piiridest ning võimalusel 
maksimaalse põhja-lõunasuunalise laiusega 15m.  
Paralleelselt kahe peamise Elu teelt algava juurdepääsutee (Pajupera tee ja Jõeserva tee) 
servas kulgeb hoonestusala piir 7m kauguselt krundipiirist. 
Planeeringuala lääneservas asuva 13 krundi (RE-01, EE 01-07, EE-09, EE-11, EE-13 ja EE-15 
ja EE-17) hoonestusala läänepiir kulgeb 10m kaugusel krundipiirist. 
Lisajuurdepääsutee (4m laiune tee) äärsetel kurntidel on arvestatud hoonestusala kauguseks 
4m teepoolsest krundipiirist. 
Hoonestusalade kavandamisel on esmajärgus püütud hooned kavandada kruntide põhjaserva 
võimaldades nii rajada lõunasse avaneva aia. Planeeringuala hoonestusala lahendused 
varieeruvad: 

- kohati tingituna planeeringualal asuvate pinnasedrenaaži dreenidest ning nende 
kaitsekujadest (5m mõlemale poole pinnasedrenaaži dreene, mille läbimõõt D>=100); 

- Elu tee äärsete kruntide hoonestusalad on asuvad kruntide lõunaküljes - tingituna tee 
kaitsevööndist (20m äärmise sõiduraja teljest) ning kavandatavast Elu tee 
kergliiklusteest ning sellest tulenevalt soovist paigutada hoonestus krundi 
privaatsemasse serva, jättes seega avara ühise hoovi- ja aiaala kavandatavatest 
hoonetest põhja (Elu tee) poole.  

 
Hoonestusalade täpsed lahendused ning mõõdud on toodud planeeirngu joonisel nr C-03 
Kruntimise plaan. 
 
Planeeringu järgi võib igale krundile ette nähtud hoonestusala piires rajada ühe elumaja ning 
ühe eraldiasetseva kõrvalhoone. 
 
Maksimaalne lubatud korruselisus on elumajadel 2 korrust ning kõrvalhoonetel 1 korrus. 
Vastavalt on määratud maksimaalne lubatud hoonete katuseharja kõrgus elumajade puhul 
+8.0m olemasolevast / planeeritavast maapinnast ning +3.5m kõrvalhoonetel. 
Hoone null (0.00=) on +3.0m ning tähistab sokli ülemise serva kõrgust. Vastav vajalik 
pinnasetäitmine (vertikaalplaneering) on lubatud hoonestusala piires ning lahendatakse 
konkreetselt edasise arhitektuurse projekteerimise käigus.  
 
Ehitusõiguse ulatus ning täpsed hoonestustingimused on näidatud käesoleva seletuskirja 
tabelis nr 6: Planeeritavate kinnistute hoonestustingimused. 
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Arhitektuur-ehituslikud tingimused 
 
Hoonestuse maht Kinnistu täisehitusprotsent e maksimaalne lubatud hoonestusalune 

pind ei tohi ületada 14% kinnistu kogupindalast. 
 
Sokli kõrgus Sokli kõrgus on seotud lubatud hoone nulliga (vt seletuskirja tabel 

nr 4) ning võrdub +3.0m (absoluutkõrgus). 
 
Hoonete kõrgus      Maksimaalne lubatud kõrgus arvestatuna hoonete katuseharja 

maksimaalse kõrgusena on elumajadel on +8.0m olemasolevast / 
planeeritavast maapinnast ning kõrvalhoonetel +3.5m 
olemasolevast / planeeritavast maapinnast. 
(Kavandatavate hoonete maksimaalne lubatud kõrgus on toodud 
käesolevas seletuskirjas tabelis nr 4 Planeeritavate kinnistute 
hoonestustingimused ning planeeringu joonisel nr C-04 Põhiplaan: 
hoonestustingimuste-, liiklus- ja heakorrastusplaan). 

 
Katusekalle   Lubatud katusekalle on vahemikus 0° - 45°. 
 
Katusekattematerjal Vastavalt ahritektuursele lahendusele. 
 
Hoonete välisviimistlus Ei ole lubatud ümarpalk ning imiteerivate materjalide (plastikust 

välisvooder) kasutamine. 
 
Piirded Piirdeaed paikneb krundi piiril; erandiks on kruntide RE-01, EE 01-

07, EE-09, EE-11, EE-13, EE-15 ja EE-17 läänepiirid, kus piirded 
kulgevad paralleelselt krundipiiridega 5m kaugusel krundipiirist 
(krundipiiri ja hoonestusala piiri vahepeal) (vt Joonis C-04 
Põhiplaan: hoonestustingimuste, liiklus- ja heakorrastusplaan).  
 
Piiretena kasutatakse punutud traatvõrgust aeda kõrgusega 1.5m 
kombineerituna hekiga. Aiapostidena kasutatakse metall- või 
plastikposte punutud võrgule. 

  
Peamiste juurdepääsuteede (Jõeserva tee ja Pajupera tee) äärsed 
hekid istutakse tänavaäärsest aiast krundi poole; 
kruntidevahelised ida-lääne suunalised hekid istutatakse topelt – st 
mõlemal pool piiret krundi poole. 
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Tabel 3 : Tabelis nr 4 kasutatatud mõisted 
Pos.nr. planeeritava katastriüksuse positsiooni nr planeeringu joonistel 
Nimi / Aadress planeeritava katastriüksuse nime / aadressi ettepanek 
Maakasutussihtostarve planeeritava katastriüksuse maakasutussihtotstarve 
Pindala (m²) planeeritava katastriüksuse pindala ruutmeetrites 
Hoonestusala (m²) planeeritava katastriüksuse lubatud hoonestusala pindala ruutmeetrites 
Maksimaalne lubatud 
hoonetealune pind (m²) 

planeeritava katastriüksuse maksimaalne lubatud ehitusalune pind 
ruutmeetrites; 14% krundi täisehitusprotsent vastavalt 31.10. 2006 valla väljastatud 
detailplaneeringu lähteülesande p.4.  

Maksimaalne lubatud 
hoonete arv 

maksimaalne lubatud hoonete arv planeeritaval katastriüksusel: elumaja + 
kõrvalhoone 

Maksimaalne lubatud 
kõrgus (m) 

planeeritavale katastriüksusele kavandatavate hoonete maksimaalne lubatud kõrgus 
(hoone katuseharja kõrgus) arvestatunda olemasolevast / planeeritavast maapinnast: 
elumaja / kõrvalhoone 

Hoone korruselisus planeeritavale katastriüksusele kavandatavate hoonete lubatud korruste arv: elumaja 
/ kõrvalhoone 

Hoone null (m) hoone sokli ülemise serva kõrgus merepinnast 
Tulepüsivusklass planeeritavate ehitiste tulepüsivusklass (EPN 10.1; ET-1 0109-0235) 
 
 
Tabel 4 : Planeeritavate kinnistute hoonestustingimused  

Pos. nr. Nimi / Aadress 
Maakasutus- 
sihtotstarve 

Pindala 
(m²) 

Hoones- 
tus ala 
(m²)  

Maks.lub. 
hoonetealune 
pind (m²)  

Maksimaalne 
lubatud  

hoonete arv 

Maksimaalne 
lubatud  

kõrgus (m)*  

Hoone 
korruse- 
lisus** 

Hoone 
null 
(m) 

Tule- 
püsivus- 
klass 

L – 01 Jalgtee 1 
transpordimaa 

L007 
362 - - - - - - - 

L – 02 Jõeserva tee 
transpordimaa 

L007 
9992 - - - - - - - 

L – 03 Jalgtee 2 
transpordimaa 

L007 
755 - - - - - - - 

L – 04 Pajupera tee 
transpordimaa 

L007 
9020 - - - - - - - 

L – 05 Männi tee 
transpordimaa 

L007 
2159 - - - - - - - 

L – 06 Pajuvälja tee  
transpordimaa 

L007 
368 - - - - - - - 

Th – 01 Männi 1 
tootmismaa 

T003 
42 - - - - - - - 

Th – 02 Männi 2 
tootmismaa 

T003 
81 - - - - - - - 

Th – 03 Jõeserva 
tootmismaa 

T003 
81 - - - - - - - 
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Pos. nr. Nimi / Aadress 
Maakasutus- 
sihtotstarve 

Pindala 
(m²) 

Hoones- 
tus ala 
(m²)  

Maks.lub. 
hoonetealune 
pind (m²)  

Maksimaalne 
lubatud  

hoonete arv 

Maksimaalne 
lubatud  

kõrgus (m)*  

Hoone 
korruse- 
lisus** 

Hoone 
null 
(m) 

Tule- 
püsivus- 
klass 

Th – 04 Pajuvälja 
tootmismaa 

T003 
81 - - - - - - - 

Ü - 01 Männi 3 
üldkasutatav maa 

Üm017 
8897 - - - - - - - 

Ü - 02 Jõekalda 
üldkasutatav maa 

Üm017 
2792 - - - - - - - 

M - 01 Pajupera 
maatulundusmaa 

M011 
12768 - - - - - - - 

RE – 01 Jõeserva tee 2 
elamumaa 

E001 
2042 470 285 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

RE – 02 Jõeserva tee 1 
elamumaa 

E001 
2033 542 284 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

RE – 03 Pajupera tee 2 
elamumaa 

E001 
2059 541 288 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 01 Jõeserva tee 4 
elamumaa 

E001 
1201 372 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 02 Jõeserva tee 6 
elamumaa 

E001 
1205 368 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 03 Jõeserva tee 8 
elamumaa 

E001 
1206 364 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 04 Jõeserva tee 10 
elamumaa 

E001 
1210 286 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE - 05 Jõeserva tee 12 
elamumaa 

E001 
1200 356 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 06 Jõeserva tee 14 
elamumaa 

E001 
1257 351 176 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 07 Männi tee 1 
elamumaa 

E001 
1210 302 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 08 Jõeserva tee 16 
elamumaa 

E001 
1206 393 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 09 Männi tee 2 
elamumaa 

E001 
1203 250 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 10 Jõeserva tee 18 
elamumaa 

E001 
1202 379 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 11 Männi tee 3 
elamumaa 

E001 
1208 223 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 12 Jõeserva tee 20 
elamumaa 

E001 
1208 327 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 13 Männi tee 4 
elamumaa 

E001 
1203 351 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 
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Pos. nr. Nimi / Aadress 
Maakasutus- 
sihtotstarve 

Pindala 
(m²) 

Hoones- 
tus ala 
(m²)  

Maks.lub. 
hoonetealune 
pind (m²)  

Maksimaalne 
lubatud  

hoonete arv 

Maksimaalne 
lubatud  

kõrgus (m)*  

Hoone 
korruse- 
lisus** 

Hoone 
null 
(m) 

Tule- 
püsivus- 
klass 

EE – 14 Jõeserva tee 22 
elamumaa 

E001 
1208 309 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 15 Männi tee 5 
elamumaa 

E001 
1209 374 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE - 16 Jõeserva tee 24 
elamumaa 

E001 
1290 258 180 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 17 Männi tee 6 
elamumaa 

E001 
1208 367 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 22 Jõeserva tee 41 
elamumaa 

E001 
1258 351 176 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 23 Pajupera tee 42 
elamumaa 

E001 
1329 457 186 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 24 Jõeserva tee 39 
elamumaa 

E001 
1232 400 172 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 25 Pajupera tee 40 
elamumaa 

E001 
1284 447 180 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 26 Jõeserva tee 37 
elamumaa 

E001 
1230 396 172 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 27 Pajupera tee 38 
elamumaa 

E001 
1264 438 177 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 28 Jõeserva tee 35 
elamumaa 

E001 
1228 438 172 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 29 Pajupera tee 36 
elamumaa 

E001 
1244 353 174 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 30 Jõeserva tee 33 
elamumaa 

E001 
1225 421 172 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 31 Pajupera tee 34 
elamumaa 

E001 
1224 420 171 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 32 Jõeserva tee 31 
elamumaa 

E001 
1228 420 172 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 33 Pajupera tee 32 
elamumaa 

E001 
1209 411 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 34 Jõeserva tee 29 
elamumaa 

E001 
1204 409 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 35 Pajupera tee 30 
elamumaa 

E001 
1201 411 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 36 Jõeserva tee 27 
elamumaa 

E001 
1238 414 173 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 37 Pajupera tee 28 
elamumaa 

E001 
1200 396 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 
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Pos. nr. Nimi / Aadress 
Maakasutus- 
sihtotstarve 

Pindala 
(m²) 

Hoones- 
tus ala 
(m²)  

Maks.lub. 
hoonetealune 
pind (m²)  

Maksimaalne 
lubatud  

hoonete arv 

Maksimaalne 
lubatud  

kõrgus (m)*  

Hoone 
korruse- 
lisus** 

Hoone 
null 
(m) 

Tule- 
püsivus- 
klass 

EE – 38 Jõeserva tee 25 
elamumaa 

E001 
1225 404 172 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 39 Pajupera tee 26 
elamumaa 

E001 
1200 244 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 40 Jõeserva tee 23 
elamumaa 

E001 
1207 393 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 41 Pajupera tee 24 
elamumaa 

E001 
1200 392 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 42  Jõeserva tee 21 
elamumaa 

E001 
1207 389 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 43 Pajupera tee 22 
elamumaa 

E001 
1201 385 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 44 Jõeserva tee 19 
elamumaa 

E001 
1211 382 170 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 45 Pajupera tee 20 
elamumaa 

E001 
1202 380 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 46 Jõeserva tee 17 
elamumaa 

E001 
1202 293 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 47 Pajupera tee 18 
elamumaa 

E001 
1202 377 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 48 Jõeserva tee 15 
elamumaa 

E001 
1202 362 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 49 Pajupera tee 16 
elamumaa 

E001 
1206 377 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 50 Jõeserva tee 13 
elamumaa 

E001 
1212 257 170 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 51 Pajupera tee 14 
elamumaa 

E001 
1302 376 182 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 52 Jõeserva tee 11 
elamumaa 

E001 
1212 384 170 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 53 Pajupera tee 12 
elamumaa 

E001 
1219 386 171 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 54 Jõeserva tee 9 
elamumaa 

E001 
1202 392 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 55 Pajupera tee 10 
elamumaa 

E001 
1207 394 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 56 Pajupera tee 8 
elamumaa 

E001 
1203 290 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 57 Jõeserva tee 7 
elamumaa 

E001 
1200 314 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 
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Pos. nr. Nimi / Aadress 
Maakasutus- 
sihtotstarve 

Pindala 
(m²) 

Hoones- 
tus ala 
(m²)  

Maks.lub. 
hoonetealune 
pind (m²)  

Maksimaalne 
lubatud  

hoonete arv 

Maksimaalne 
lubatud  

kõrgus (m)*  

Hoone 
korruse- 
lisus** 

Hoone 
null 
(m) 

Tule- 
püsivus- 
klass 

EE – 58 Jõeserva tee 5 
elamumaa 

E001 
1202 414 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 59 Pajupera tee 6 
elamumaa 

E001 
1204 415 168 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE – 60 Jõeserva tee 3 
elamumaa 

E001 
1207 424 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 

EE - 61 Pajupera tee 4 
elamumaa 

E001 
1207 425 169 1+1 +8 / +3.5 2k / 1k +3.0 TP3 
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Tuleohutus 

Planeeritavate hoonete tuleohutusklassiks on arvestatud TP3 või kõrgem. 
Tuletõrje 150m teenindusraadiusega hüdrandid on ette nähtud planeeritavale veetrassile. 
Nõutav välimine kustutusvesi on 10 l/s kolme tunni jooksul (108 m³). 
Hüdrantide asukohad on näidatud planeeringu joonisel nr C-05 Tehnovõrkude koondplaan.    

Vertikaalplaneering 

Planeeringuala maapind on põhja-lõunasuunaliselt loomuliku kallakuga Audru jõe poole – 
maapinna keskmine kõrgus Elu teega paralleelselt kulgeva kraavi lõunaserval ca +2.0m 
merepinnast ning planeeringuala lõunaosas kulgeva kraavi lõunaserval ca +0.5m merepinnast.  
Tekkiv sade- ning liigvesi kogutakse planeeringuala ümbritsevatesse ning läbivatesse 
kraavidesse ning juhitakse Audru jõkke (vt Joonis C-04 Põhiplaan: hoonestustingimuste, 
liiklus- ja heakorrastusplaan ja C-05 Tehnovõrkude koondplaan). Maapinna täiendava 
kuivendamise tagab pinnasedrenaaž (dreenide asukoht vt planeeringu joonis nr C-02 
Tugiplaan). 
 
Kokkuvõttes on kogu planeeringuala on potensiaalse suurvee üleujutusalana hoonestuseks 
liiga madal. Käesolev detailplaneering ei sätesta hoonestusaladele ühest hoonealuse pinna 
kõrgust; iga hoonestatava kinnistu hoonealuse pinna kõrgus ning vastav vajalik maapinna 
täitmine (mis on lubatud antud hoonestusala piires) lahendatakse edasise arhitektuurse 
projekteerimise käigus ning näidatakse vastavatel tööjoonistel. Planeeritava maapinna kõrguse 
määrab konkreetne arhitektuurne lahendus, mille defineerivaks kriteeriumiks on sokli ülemise 
serva kõrgusega seotud hoone null (0.00=+3.0m merepinnast). 

Keskkonnamõjud 

Maakasutus ja hoonestus 
Detailplaneeringu alusel jagatakse planeeringuala 73-ks (seitsmekümne kolmeks) väiksemaks 
kinnistuks, millest 60-le (kuuekümnele) seatakse hoonestustingimused (E001 elamumaa), 4 
(neli) on tootmishoonete kinnistud (1 elektri alajaam, 3 reovee ülepumplat), 6 (kuus) 
transpordimaa kinnistud,  2 (kaks) üldkasutatav maa kinnistud ning 1 (üks) maatulundusmaa 
kinnistu. 
Kokku on planeeringualale kavandatud maksimaalselt kuni 60 (kuuskümmend) eluhoonet (57 
eramut + 3 paarismaja) ning samapalju (60) eraldiseisvat kõrvalhoonet (võimalikud 
majapidamise abihooned: kuur, garaaž, saun, jms). 
 
Haljastus 
Planeeringualal puudub olemasolev kõrghaljastus, v.a. planeernguala keskel lääneosas olev 
metsasalu (planeeritav kinnistu Üm-01), mis vastavalt planeeringu lahendusele kuulub täies 
ulatuses säilitamisele avaliku kasutusega metsa-alana. 
Planeeringu eesmärgiks on kujundada võimalikult privaatne ja vaheldusrikkama ilmega 
roheline elukeskkond. 
 
Planeeirnguala lääneservas, kinnistute RE-01, EE 01-07, EE-09, EE-11, EE-13, EE-15 ja EE-17 
läänepiirile on ette nähtud 5m laiune kõrghaljastusala, mida ei  piirata aiaga. Antud kruntide 
läänepiiril aia ning lubatud hoonestusala vahele jääb lisaks veel 5m laiune (kõrghaljastuseta) 
haljasala. 
 
Lisaks näeb planeering ette Elu teelt kulgeva kahe peamise juurdepääsutee servadesse 5m 
laiusele ribale kinnistu piiride ning hoonestusala vahele täiendava madal- ning kõrghaljastuse 
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rajamise (ühtlane hekk, üksikud puud).  
Haljastuse täpne lahendus on toodud käesoleva seletuskirja lk 11, ptk Haljastus ning joonisel 
C-04 Põhiplaan: hoonestustingimuste, iiklus- ja heakorrastusplaan). 
 

Heakord 
Kinnistute olemprügi kogutakse kinnistusiseselt konteineritesse, mis paigaldatakse kinnistu 
territooriumile ning mille tühjendamise korraldab kinnistu omanik. 
Avalikult kasutatavatel aladel (tänavatel ja üldkasutatav maa kinnistutel (Üm 01-02)) 
korraldab olmeprügi kogumise ning äraveo kinnistu omanik. 
 
Planeeritava hoonestuse kütmine lahendatakse lokaalsete katlamajade baasil. 
 
Kõik planeeringualal olevad avaliku kasutusega teed (sõiduteed ja kergliiklusteed) on 
valgustatud (5 lux). Kergliiklusteede äärde paigaldatakse istepingid. 
 
Liiklus ja parkimine 
Planeeringualale ei rajata avalikke parklaid, parkimine lahendatakse igal kinnistul eraldi ning 
selle lahendus näidatakse edasisie arhitektuurse projekteerimise käigus vastavatel joonistel. 
Detailplaneeringu kavandatava mahuga kaasneb planeeringualal võrreldes olemasoleva 
situatsooniga märkimisväärne liikluskoormuse kasv: 57 eramukrunti + 3 paarismaja krunti, 
arvestatuna 1 auto elamu/korteri kohta, kokku ca 63x2=126 autot päevas ning keskmiselt 5 
autot tunnis. Kokkuvõttes ei kaasne kavandatava tegevusega planeeringuala olemasoleva 
keskkonnaseisundi olulist halvenemist. 
 
Planeeringualal kehtivad piirangud 
Planeeringualal kehtivad mitmed maakasutust mõjutavad piirangud (vt käesoleva seletuskirja 
ptk Maakasutus: Olemasolev olukord lk 2). Planeeirngu lahendus arvestab kõigi antud 
piirangutega. 

Haljastus ja  heakord 

Olemasolev olukord 
Valdavalt on planeeringuala kaetud loodusliku heinamaaga (jõeäärne niiske luht); ning 
planeeringualal puudub olemasolev kõrghaljastus, v.a. planeernguala keskel lääneosas olev 
metsasalu (planeeritav kinnistu Üm-01).  
 
Eesmärgid 
Planeeringu eesmärgiks on säilitada planeeritaval alal maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus 
ning lisaks kavandada täiendav madal- ning kõrghaljastus planeeringuala peamiste 
juurdepääsuteede koridori – tekitades sel moel vaheldusrikkama ning privaatsema keskkonna 
liigendades muidu ühetaolist tihedat planeeringuala. 
 
Planeeringu lahendus 
Vastavalt detailplaneeringu lahendusele kuulub täies ulatuses säilitamisele planeeringuala 
keskel lääneservas asuv metsasalu (kinnistu Üm-01). 
 
Planeeringuala lääneservas, kinnistute RE-01, EE 01-07, EE-09, EE-11, EE-13 EE-15 ja EE-17 
läänepiirile on ette nähtud 5m laiune kõrghaljastusala, mida ei  piirata aiaga ning kus 
olemasolev isetekkeline looduslik taimestik säilib puutumatuna. Antud kruntide läänepiiril aia 
ning lubatud hoonestusala vahele jääb lisaks veel 5m laiune (kõrghaljastuseta) haljasala.  
 
Lisaks näeb planeering ette Elu teelt kulgeva kahe peamise juurdepääsutee servadesse 5m 
laiusele ribale kinnistu piiride ning hoonestusala vahele täiendava madal- ning kõrghaljastuse 
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rajamise (ühtlane hekk, üksikud puud).  
 
Haljastuse planeerimisel on arvestatud tehnotrasside asukohaga ning muude planeeringuala 
kehtivate piirangutega, mis ei luba haljastuse rajamist. 
 
Hekid (ühtlane poolkõrge haljastusriba) 
Krundipiirded asuvad krundi piiril (v.a. kinnistute RE-01, EE 01-07, EE-09, EE-11, EE-13, EE-
15 ja EE-17 läänepiiril, kus krundipiirded asuvad 5m kaugusel krundipiirist; vt Joonis C-04 
Põhiplaan: hoonestustingimuste, liiklus- ja heakorrastusplaan) ning lahendatakse vähemalt 
peajuurdepääsu teede poolsel küljel kombineerituna hekiga. 
Krundipiireteks on punutud traatvõrgust aed kõrgusega 1.5m ning hekitaimedena kasutatakse 
liike, mille kõrgus pügatava hekina on maksimaalselt 1.5m ja vabakujulise hekina 
maksimaalselt 2 – 2.5m. 
Liikluskinnistu ääres kasutatakse heitlehist, kireva sügislehestikuga läikivat tuhkpuud 
(Cotoneaster lucidus); soovi korral elamumaa kinnistuid eraldava hekina võib kasutada nt 
pooligihaljast harilikku ligustrit (Ligustrum vulgare).  
 
Üksikud istutatavad puud (hajus kõrghaljastus elamukinnistutel) 
Elu teelt kulgeva kahe peamise juurdepääsutee serva ning kinnistute RE-01, EE 01-07, EE-09, 
EE-11, EE-13, EE-15 ja EE-17 läänepiirile on ette nähtud 5m laiune riba kohustusliku hajusa 
kõrghaljastusalana, kuhu istutatakse üksikuid puid või puudegruppe kinnistu omaniku valikul 
soovitatavalt järgmistest liikidest: harlilik hobukastan (Aesculus hippocastanum L.), harilik 
pärn (Tilia cordata Mill.) või harilik tamm (Quercus robur L.). Kinnistu halastuse lahendus 
näidatakse arhitektuurse projekteerimise asendiplaanil. 

Kuritegevuse riske vähendavad nõuded 

Lähtuvalt planeerimisseaduse § 9 lg 2 p.15 nõudest seada planeeringuga planeeringualal 
kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused, näeb planeering ette järgmist: 

- eramuteni pääseb Elu teelt mööda planeeritavaid avaliku kasutusega 
juurdepääsuteid; 

- Audru jõe kallasrajale pääseb mööda kavandatavat Jõeserva teed, mis on 
avaliku kasutusega transpordimaa kinnistu;  

- pimedal ajal on planeeringualal olevad teed ning hooned valgustatud; 

- lõkke tegemine planeeringualal on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades ning 
lahtise tule tegemine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. 
Lõkketegemiseks ettenähtud kohad peavad olema arusaadavalt tähsitatud. 

Geodeetilised märgid 

Planeeringualal ei ole riikliku põhivõrgu geodeetilisi märke. 
Planeeringualal asub üks ajutine reeper (betoonist truubil, h=1.42m; vt joonis nr C-04 
Põhiplaan: hoonestustingimuste, liiklus- ja heakorrastusplaan). 
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B – TEHNOVARUSTUS 
Koostas: 
FIE Erni Metsal & Arcus Projekt OÜ 
 

Elektrivarustus 

Elektrivarustus on planeeritud OÜ Jaotusvõrgu tehniliste tingimuste nr.116433 alusel.  
Planeeringuala elektrivarustuseks on planeeritud uus alajaam. Alajaamale on ette nähtud 
omaette krunt suurusega 42m². 
Alajaama toite keskpingekaablite tehnotrassid on määratud Kivi ja Junga alajaamade  ning 
Audru 10kV õhuliini masti nr.72 juurest.    
Arenduspiirkonna tarbijate toiteks on arenduspiirkonna tänavatele planeeritud 0,4kV 
kaablivõrgu trassid ja määratud liitumiskilpide asukohad. Kaabelliinide trassid on planeeritud 
kinnistute piiridest 1m kaugusele  
Kõigi elektrirajatiste kohta koostatakse tööprojektid. 

Sidevarustus 

Sidevarustus on planeeritud 04.09.2006 AS Elion Ettevõtted väljastatud tehniliste tingimuste 
nr 5301726 alusel.  
Siderajatiste trassid on planeeritud planeeringuala tänavatele ning ühenduseks Eluteel 
väljaehitatud sidekanalisatsiooniga. Kaabelliinide trassid on planeeritud elektrikaablite 
trassidest 0,5m vahega. 
Elutee kanalisatsioonile on planeeritud uus kaablikaev. Kaevust üle tee, planeeringualale on 
planeeritud sidekapp. Planeeringuala jaotuskaablitele paiigaldatakse sobivatesse kohtadesse 
piilarid, kuhu ühendatakse abonentkaablid.  
Kõigi siderajatiste kohta koostatakse tööprojektid. 

Tänavavalgustus 

Planeeringualale on planeeritud tänavavalgustus. Valgustuse toite-juhtimiskilp on ette nähtud 
planeeritud alajaama juurde. Valgustite toiteliinid ehitatakse kaabelliinidega, millised 
paigaldatakse ühisesse kaevikusse Jaotusvõrgu kaablitega.  
Tänavavalgustusvõrgu kohta koostatakse tööprojekt. 

Veevarustus 

Veevarustus on lahendatud vastavalt 26.02.2007 AS Pärnu Vesi väljastatud tehnilistele 
tingimustele nr TT – 675/06. 
 
Planeeritud 3 paariselamu (2 korterit)  ja 61 eramu  arvutuslik joogivee vajadus on järgmine:  

- keskmine ööpäevane tarbimine     24  m3 / ööp. 
- maksimaalne ööpäevane tarbimine    31  m3 / ööp.  
- maksimaalne tunni tarbimine     Qarv. =   5,1 m

3 / h. = 1,4  l/s.   
 
Vesi saadakse juba rajatud Elu tee veetorustikust De 200 PEH. 
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SWECO EESTI AS töös “Vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine Audru vallas” on Lehtmetsa 
kinnistule ette nähtud rajada 2 liitumispunkti koos ühendustorustikuga:  

• V-2-62  - V-2-62A ühendustorustik De 110 
• V-2-64  - V-2-64A  ühendustorustik De 110 

 
Läbi planeeringuala ning Jõe, Pajupera ja Savi kinnistu on võimalik hiljem rajada veel 
täiendavalt ringistavad veetorustikud rajatud magistraal -  veetorustikuga  De 200 PEH Koti 
kinnistul.   
Veetorustikud on planeeritud  rajatavate sõiduteede alla ning osaliselt sõidutee äärde 
haljasriba alla. Veevarustuse tänavatorustikud on läbimõõtudega De 110 , De 63 , De 50. 
Harutorustikud eramukinnistutele De 32, ridaelamukinnistutele De 50. 
Haruühendused kruntidele  lõpetatakse  maakraanidega  kruntide piiril.  

Tuletõrjeveevarustus 

Planeeritud veetorustikule paigaldatakse planeeringualale 5 tuletõrjehüdranti DN 100. 
Soovituslikult võiksid hüdrandid olla maapealsed. 
 
Hüdrantide asukoha määramisel on aluseks projekteerimisnormid ja järgmised kriteeriumid: 

- hüdrandid peavad olema torustikul vähemalt iga 300 m tagant (kuni 
kahekorruselise hoonestusega elamupiirkond); 

- hoone kaugus lähimast hüdrandist ei ole üle 200 m, 
- hüdrandid on projekteeritud võimalikult tänavaristmikele. 

Audru valla Teeserva ja Lehtmetsa kinnistu hakkab saama  vee läbi magistraaltorustiku  De 
200 Elu teel. Torustik on ühendatud otseselt Pärnu linna veevõrku, kus tulekustutusvee varu 
on tagatud Reiu rõhutõstejaama mahutitega.  Torustik De 200 Elu teel tagab tulekustutusvee 
vajaduse vähemalt 10 l/s. 

Reovee kanalisatsioon 

Kanalisatsioonitrassid on planeeritud vastavalt 26.02.2007 AS Pärnu Vesi väljastatud 
tehnilistele tingimustele nr TT – 675/06. 
 
Planeeritud 3 paariselamu (2 korterit)  ja 61 eramu  arvutuslik kanalisatsioonivee kogus on 
järgmine:  

- maksimaalne tunni tarbimine      Qarv. = 1,4  l/s. 
- infiltratsioonivesi       Qinf. = 3,6 km x 0,33  l/s. = 1,2  l/s.   
- kanalisatsioonipumpla vajalik vooluhulk   Qsumm. = 1,4 + 1,2 = 2,6  l/s. 

 
Planeeritud  kanalisatsioonitorustikud 
Kanalisatsioon ühendatakse juba rajatud Audru valla  kanalisatsioonisüsteemi. Ühendus 
tehakse rajatud kanalisatsioonipumplaga nr. 15. (ÜF Projekt 2004/EE/16/C/PE/003) 
Ühendustorustik kuni pumplani 15 Leevälja katastriüksusel on planeeritud läbi Salme kinnistu.  
   
Reovete kanalisatsiooni isevoolsed torustikud 
Isevoolsed kanalisatsiooni tänavatorustikud on  planeeritud  läbimõõduga  De  160  PVC(PP),   
Kanalisatsiooni tänavatorustik on  planeeritud rajatavate sõiduteede alla ning osaliselt sõidutee 
äärde haljasriba alla. 
Torustikud on planeeritud kalletega  6‰ ( kuni 10 tarbijat)  ja  5‰ ( üle 10 tarbija).   
Kinnistute ühendusteks on planeeritud haruühendustorustikud koos piirikaevudega kruntide 
piiril. 



OÜ Sadakond   
  20.05.2009 

Teeserva ja Pajuvälja kinnistute detailplaneering ning Lehtmetsa kinnistu osaline detailplaneering 

  
18 

Reovete kanalisatsiooni pumplad 
Kuna planeeringuala on tasasel maa-alal, on planeeringuga ette nähtud 3 
kanalisatsioonipumpla rajamine.  
Võimaldamaks planeeringuala trasside väljaehitamist etappide kaupa, on planeeritud pumpla 
PJ-1 survetrassi ühendamine rajatud kanalisatsioonipumplaga nr. 15 läbi Salme kinnistu. 
 
Pumpla PJ-2 on planeeritud planeeringuala keskossa ning tema survetrassi ühendamine 
pumpla  PJ-1 isevoolsesse trassi. 
Pumpla PJ-3 on planeeritud planeeringuala Audru Jõe poolsele alale ning tema survetrassi 
ühendamine on võimalik kas pumpla  PJ-2 isevoolsesse trassi (planeeringus näidatud variant) 
või ka läbi Jõe, Jõepera ja Savi kinnistu planeeringuala (sõltuvalt planeeringualade trasside 
väljaehitamistest. 
 

Tabel 5: Projekteeritud pumplate valgalad ja arvutuslikud vooluhulgad 

Pumpla Tarbijad 
Perede 
arv 

Elanike 
arv 

Vee 
tarbimise 
norm 

l/ööp.  el. 

Keskm. 
kanal. 

Vooluhulk 

m3/ööp. 

Kanal. 
Trassi 
pikkus 
(km.) 

Kanal. 
Vooluhulk 

l/s. 

PJ-3 Planeeritud 20 
eramut 

9 30 
 

120 

 

2,0 
 0,9 

 
Infiltratsioon  

    1,1 0,4 

 
Kokku 

     1,2 

 
       

PJ-2 Planeeritud 43 
eramut 

31 100 
 

120 

 

10,0 
 1,1 

 
Infiltratsioon  

    2,5 0,8 

 
Kokku 

     1,9 

 
 

      

PJ-1 
Planeeritud 73 
eramut ja 3 
paariselemut 

61 195 
 

120 

 

24,0 
 1,4 

 
Infiltratsioon  

    3,6 1,2 

 
Kokku 

     2,6 

 

Minimaalne pumba tootlikkus, arvestades survetorustikus heitvee minimaalse isepuhastuva 
kiirusega on Q.  = 5,0  l/s.   
Kõik survetrassid   De  110.  
Pumplatele rajatakse kinnistud ja juurdepääsuteed. 
 
Sademevete kanalisatsiooni torustikud 
Planeeringuala piiravad olemasolevad lahtised kraavid, mis suubuvad Audru jõkke. Ala kaskosa 
läbivat kraavi osaliselt süvendatakse ja osaliselt pikendatakse kuni Elu tee äärse olemasoleva 
kraavini. Tehnovõrkude koondplaanil on näidatud süvendatavate ja rajatavate kraavide põhja 
orienteeruvad kõrgusmärgid.   
Kraavidega piirnevate kruntide sademeveed juhitakse igalt krundilt kraavidesse, tehnovõrkude 
koondplaanil on näidatud torustikud, mis ristuvad rajatavate teedega. 
Planeeringualal olemasolev pinnasedrenaaž kuulub maaomanikule ning sellele servituudi 
seadmise vajadus puudub; pinnasedrenaažile on seatud kaitsetsoon 5m ulatuses mõlemale 
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poole dreeni teljest, kus ei ole lubatud hoonestuse rajamine. 

Gaasivarustus 

Gaasivarustus on planeeritud 17.01.2007 OÜ Averson väljastatud tehniliste tingimuste nr 
1701/1 alusel. 
Gaasitorustikud on planeeritud  rajatavate sõiduteede alla ning osaliselt sõidutee äärde 
haljasriba alla. Rajatavad gaasitorustikud ühendatakse Elu teele rajatavate gaasi 
magistraaltarssidega. 
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C – GRAAFILINE OSA 
Koostas: 
Tuuli Köller (OÜ Sadakond) 
Vastutav spetsialist: 
Rene Valner (OÜ Sadakond) 

 
 
Asendiplaan        M 1 : 10 000 C - 01 
 
Tugiplaan        M 1 : 1000 C - 02 
 
Kruntimise plaan       M 1 : 1000 C - 03 
 
Põhiplaan: 
hoonestustingimuste, liiklus- ja heakorrastusplaan M 1 : 1000 C - 04 
 
Tehnovõrkudekoondplaan     M 1 : 500 C - 05 
 
Tehnovõrkude lisaplaan      M 1 : 500 C - 06 
 
10kV kaabelliinide trasside eskiis    M 1 : 5000 C - 07 
 
Lõige A-A : Elu tee kergliiklustee ristlõige   M 1 : 50 C - 08 
 
Lõige B-B : Jõeserva tee ristlõige    M 1 : 50 C – 09 
 
Lõige C-C : Pajupera tee ristlõige    M 1 : 50 C – 10 
 
Lõige D-D : Kergliiklustee ristlõige    M 1 : 50 C – 11 
 
Lõige E-E : Männi tee ristlõige     M 1 : 50 C - 12 
 
Etappide skeem       M 1 : 2000 C - 13 
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LISAMATERJALID 

 

 
1. Detailplaneeringu lähtedokumendid: 
 

- detailplaneeringu algatamise otsus (05.10.2006 Audru Vallavolikogu otsus nr 164); 
-  31.10.2006 väljastatud detailplaneeringu lähteülesanne; 
- Pärnu Vesi AS 26.02.2007 väljastatud detailplaneeringu tehnilised tingimused nr TT-

675/06 
- Elion Ettevõtted AS 04.09.2006 väljastatud tehnilised tingimused nr 5301726 
- Eesti Energia AS OÜ Jaotusvõrgu Pärnu-Viljandi piirkond 16.05.2007 väljastatud 

detailplaneeringu tehnilised tingimused nr 116433 
- OÜ Averson 17.01.2007 väljastatud tehnlilised tingimused nr 1701/1 

 
2. Detailplaneeringu kooskõlastused: 
 

- Pärnu Maaparandusbüroo 
- Pärnumaa päästeamet 
- Eesti Energia AS OÜ Jaotusvõrk Pärnu-Viljandi piirkond 
- Pärnu Vesi AS 
- Elion Ettevõtted AS 
- Averson OÜ 
- kinnistu piirinaaber  Kivimaa (15904 : 003 : 0541)  
- kinnistu piirinaaber Salme (15904 : 003 : 0543) 
- kinnistu piirinaaber Jõe (15904 : 003 : 0375) 

 

 
 


