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SELETUSKIRI 

1 Sissejuhatus 

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Kalle Vunk. Planeeritavaks alaks on 

Valgeranna külas asuv Sandri kinnistu.  

Detailplaneeringu koostamise vajadus on tingitud asjaolust, et 13.06.2002 Audru 

Vallavolikogu otsusega kehtestatud Sandri, Anita, Marvi, Karmo ja Bernhardi 

kinnistute detailplaneeringu lahenduse kohaselt 09.10.2014 väljastatud ehitusloa nr 

1412219/00164 (valvurimajakese) alusel ei ole võimalik jätkata ehitustegevusega, 

kuna 2019. aastal ilmnes, et ehitusloa väljastamise hetkel oli rannale ja kaldale 

ehitamist puudutav seadusandlik regulatsioon märkimisväärselt muutunud. 

Detailplaneeringu kehtestamise ajal kehtinud ranna ja kalda kaitse seaduse § 9 lõike 8 

alusel ehituskeeld ei laienenud üld- ja detailplaneeringute alusel rajatavale, veeliikluse 

ja veehaarde objektile, seetõttu oli planeeringu alusel Sandri kinnistule lubatud 

väikeujuvvahendite teenindamiseks vajalike hoonete püstitamine (paadikuur, 

võrgukuur, valvurihoone sildumisala valveks).  

Ehitusloa väljastamise ajaks oli rannale ja kaldale ehitamist puudutav seadusandlik 

regulatsioon muutunud, ranna ja kalda kasutamise kitsendusi reguleeris 

looduskaitseseadus, mis ei lubanud Sandri kinnistule detailplaneeringuga lubatud 

väikeujuvvahendite teenindamiseks püstitada vajalikke hooneid (paadikuur, 

võrgukuur, valvurihoone sildumisala valveks).  

Ehitusloa väljastamise ajal kehtinud looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 2 sätestas erandi, 

et ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud 

üldplaneeringuga kavandatud sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele. Seaduses 

kasutatakse mõistet rajatis, mis ei ole hoone. Keskkonnaamet on 13.05.2019 kirjaga 

selgitanud, et veeliiklusrajatise all on mõeldud rajatisi, mis on vältimatult vajalikud 

veeliikluse korraldamiseks, eelkõige näiteks rannale või kaldale paigaldatavad poid, 

meremärgid, tuletornid jmt. 

Arvestades muutunud õigusruumi, ei saa 2002. aastal kehtestatud detailplaneeringut 

realiseerida muutmata kujul. Ehitamine ranna või kalda ehituskeeluvööndis peab 

olema kooskõlas kehtiva looduskaitseseadusega. 

Kuna looduskaitseseaduse alusel planeeringuga lubatud ehitusõigus ei kehti, on 

09.10.2014 välja antud ehitusloa nr 1412219/00164 alusel hoone (valvurimajakese) 

püstitamiseks alustatud ehitustööd peatatud (Pärnu Linnavalitsuse 25.06.2019 

väljastatud kiri nr 8-17/4562-13). 

Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib suurendada või vähendada 

planeerimisseaduse kohaselt kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut 

sisaldava vastuvõetud detailplaneeringuga. 

Arvestades Pärnu Linnavalitsuses toimunud koosolekute tulemusi,  kirjavahetusi ning 

Keskkonnaameti looduskasutuse spetsialist Liis Sinijärve seisukohta 19.08.2019 
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väljastatud kirjas, et detailplaneeringul ja ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekul 

võiks olla perspektiivi, tegi huvitatud isik ettepaneku algatada Sandri kinnistul Audru 

valla üldplaneeringut muutev detailplaneering.  

Linnak OÜ on alale koostanud (mai 2020) keskkonnamõju strateegilise hindamise 

(KSH) eelhinnangu, mille kohaselt ei peeta vajalikuks algatada Pärnu linnas, 

Valgeranna külas, Sandri kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise menetlust. 

2 Detailplaneeringu koostamise alused 

2.1 Detailplaneeringu koostamise aluseks olev haldusakt 

Detailplaneering on algatatud Pärnu Linnavolikogu 15. 10. 2020. a otsusega nr 68. 

Otsuse juurde kuulub lahutamatu lisana “Detailplaneeringu asendiskeem” ning 

“Detailplaneeringu asukohaplaan”. 

2.2 Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud 

 Topo-geodeetilise maa-ala plaani koos tehnovõrkudega on koostanud Tippgeo 

OÜ 20.04.2020. a (mõõdistus 10. 04. 2020), töö nr 2020TG137.  

 

  Pärnu linnas, Valgeranna külas, Sandri kinnistu detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang”. Koostaja Pärnu 

Linnavalitsus, konsultant OÜ Linnak, koostamise aeg mai 2020. 

2.3 Kasutatud abimaterjalid ja dokumendid 

- Pärnu linna üldplaneering 2001-2025.  

- EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 

- EVS 843:2016 „Linnatänavad“. 

- Vabariigi Valitsuse 30.03.2017.a. vastu võetud määrus nr. 17 „Ehitisele 

esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”. 

- Planeerimisseadus. 

- Ehitusseadustik. 

- Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. 

- „Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise juhend“ (seisuga 28.01.2019).  

- Pärnu Linnavolikogu 01.02.2018 vastu võetud määrus nr. 4 “Planeerimise ja 

ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas”. 

- 13.06.2002 Audru Vallavolikogu otsusega kehtestatud Sandri, Anita, Marvi, 

Karmo ja Bernhardi kinnistute detailplaneering. 

 

3 Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu sihtotstarve muuta elamumaaks ja 

ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine ühele ühepereelamule koos 

abihoonetega ning ehituskeeluvööndi vähendamine.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015039?leiaKehtiv
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4 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

4.1 Planeeritava ala asukoht ning maakasutus 

Käesoleva planeerimisprojektiga haaratav maa-ala asub Valgeranna külas, Pärnu 

linnas. Juurdepääs kinnistule on tagatud Ranna teelt läbi Audru metskond 27 kinnistu, 

mille maaomanikuga on sõlmitud notariaalne kokkulepe. 

Kinnistu on ümbritsetud Männi (15904:003:0176), Audru metskond 27 

(15904:003:0668), Liini tee 2 (15904:003:0204) ning Audru jõgi (62401:001:1541) 

katastriüksustega.  

 
 

 
Joonis 1 Planeeringuala asendiskeem (https://kaart.delfi.ee/). 

4.2 Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine iseloomustus 

Audru jõe ääres, planeeritava ala läheduses ning üle jõe on valdavalt elamumaa 

sihtotstarbega katastriüksused. Enamusele neist on rajatud hoonestus. 

 

Planeeritav kinnistu paikneb looduskaunis kohas, lähedal on meri ning erinevad 

vabaaja veetmise võimalused (nt seikluspark, supelrand, vaateplatvorm, golfi- ja 

discolfirajad, kämpingud). Läheduses paiknevad ka mitmed toitlustus- ja 

majutusasutused (Villa Andropoff, Valgeranna Hotell, Valgeranna kämpingud, 

Doberani Rannamaja).  

4.3 Maakasutus ja hoonestus 

 Maakasutus 
Sandri katastriüksus:    

 katastriüksuse tunnus: 15904:003:0538; 

 maakasutuse sihtotstarve: üldkasutatav maa 100%; 

 kinnistu registriosa nr: 175206; 

 katastriüksuse pindala: 3338 m². 
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 Hoonestus 

Sandri kinnistul on ehitisregistri andmetel väljastatud ehitusluba valvurimajakese (271 

m²) ehitamiseks.  

4.4 Haljastus ja liiklus 

Juurdepääs olemasolevale kinnistule on tagatud Ranna teelt läbi Audru metskond 27 

kinnistu. Sandri kinnistu reljeef on jõe poole langev, absoluutkõrguste vahe +0.02 (jõe 

ääres)...+3.28. Säilib olemasolev kõrghaljastus. Hoonetest ja platsidest vaba ala 

haljastatakse. Autode parkimine lahendatakse omal kinnistul. 

4.5 Tehnovõrgud 

Sandri kinnistul on olemas elektriliitumine ning veevarustus on tagatud Liini tn 1 

kinnistul paiknevast puurkaevust.  

4.6 Alal kehtivad üld- ja detailplaneeringud 

4.6.1 Üldplaneering 

Kehtiva Audru valla üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtfunktsioon kinnistul on 

reserveeritud elamumaa (EV). Seetõttu tehakse detailplaneeringus ettepanek maa 

sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks. Elamu ehitusõiguse saamiseks peab 

üldplaneeringust lähtuvalt tiheasustusaladel jõe kaldaga piirneva krundi lubatud 

minimaalne suurus olema vähemalt 2500 m², mis on käesolevas detailplaneeringus 

tagatud.  

 
Joonis 2 Väljavõte  Audru valla üldplaneeringust, skeem 1 Elamukruntide miinimumsuurused 
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Planeeritav lahendus elamu näol oleks ka naabritele sobilikum kui väikeujuvvahendite 

teenindamine (nt jeti- või paadilaenutuse korral tekkiv müra võib osutuda elamute 

piirkonnas häirivaks). 

 

Planeeritavale alale ulatub üldplaneeringus määratud roheline võrgustik. Alla 3 ha 

suurusele kinnistule ei ole lubatud hooneid ehitada ilma detailplaneeringuta, kuid 

sellisel juhul ei tohi kinnistule ette näha enam kui ühte ühepereelamut ja selle juurde 

kuuluvaid abihooneid. Maaüksuste enam, kui kaheks kruntimist (sh üks hooviala 

elamualana ja ülejäänud maa maatulundusmaana) elamuehituse jaoks ei ole lubatud. 

Kuna planeeritavat kinnistut ei jagata ning planeeritakse üks pereelamu, on esitatud 

tingimus täidetud.  

 
Joonis 3 Väljavõte Audru valla üldplaneeringust. 

 

2.2.1.1 Arhitektuursed nõuded elamute planeerimiseks ja projekteerimiseks  

Elumajade projekteerimisel ja ehitamisel väljaspool tiheasustusalasid ja detailplaneeringu 

kohustusega alasid on kohustuslik kasutada naturaalseid materjale (puit, kivi, betoon, 

metall, katusekivi, valtsplekk jms). St hajaasustuses tuleb vältida naturaalseid materjale 

imiteerivaid materjale (plastvoodrid, plastaknad jms).  

Elamute projekteerimisel juba hoonestatud alale on soovitatav ühes piirkonnas või 

elamukvartalis kasutada piiratud arvu katusekaldeid ja katuse värvitoone. 1 

 

2.2.3.1 Nõuded elamukrundi või elamu ehituseks taotletava maaüksuse suurusele  

Üldplaneeringuga kehtestatakse Audru valla erinevates piirkondades minimaalsed lubatud 

uute elamukruntide või elamu ehitamiseks lubatavate maaüksuste suurused.  

Uueks elamukrundiks üldplaneeringu mõistes on krunt, mis moodustatakse peale 

käesoleva üldplaneeringu kehtestamist. Elamu ehitusõiguse andmine lubatust väiksemale 

krundile või maaüksusele ei ole võimalik, v.a kui lubatust väiksemad krundid on 

moodustatud varem kehtestatud detailplaneeringute alusel või kui tegu on olemasoleva 

elamu rekonstrueerimisega. Elamule ehitusõiguse taotlemiseks tuleb väiksemad krundid 

                                                           
1 Audru valla üldplaneering, lk 13 
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või maaüksused kas liita või koostada nende hoonestamiseks üldplaneeringu muutmise 

põhjendusi sisaldav detailplaneering.2 

 
 

 

 

 
Joonis 4 Väljavõte  Audru valla üldplaneeringust, skeem 2 Rohevõrgustik 

 

Seoses elamuehituse arendamisega soovitakse üha rohkem põllu- ja metsamaad muuta 

elamumaaks. Elamualade laiendamine toob kaasa surve looduskeskkonnale. 

Äärelinnastumise protsessi arenemisel on surve all keskuslinnade lähedased hea 

teevõrguga alad. Valla soov on saavutada kompromiss looduskeskkonna hoidmise ning 

elamuehituse- ja tootmise arendamise vahel. 3  

 

Audru valla üldplaneeringu mõistes on elamud:  

•   kinnistul paiknev elamu ning garaažid.  

• kolme ja enama korrusega elamud on mitmepereelamud (valdavalt kortermajad), kus 

mõnel korrusel võib esineda ka äri- või ühiskondliku funktsiooni. Kolme ja enama 

korrusega elamute kavandamisel peab krundile mahtuma hoonet teenindav parkimine ja 

vastavalt detailplaneeringule või projekteerimistingimustele mänguväljak.  

• korrustena loetakse kõik maapealsed korrused, s.h katusealused korrused ja 

soklikorrused ning hoonealune maapealne parkimine. Kuni 2-kordsetel elamutel on 

lubatud keldrikorrus, mida ei loeta korruseks käesoleva planeeringu mõistes.  

 

2.2.6.2 Piiretele esitatavad nõuded   

Kallasraja ulatuses on keelatud rajada piirdeid. /…/ Jõe kaldal on soovitatav piire 

paigaldada veepiirist 20 m - 30 m kaugusele. Rohevõrgustiku alal tuleb aiad paigutada 

ümber elamu hooviala. 4 

 

                                                           
2 Audru valla üldplaneering, lk 18 
3 Audru valla üldplaneering, lk 15 
4 Audru valla üldplaneering, lk 23 
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2.6.1.1 Rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine  

Alla 3 ha kinnistule ei ole lubatud hooneid ehitada ilma detailplaneeringuta, kuid sellisel 

juhul ei tohi kinnistule ette näha enam kui ühte ühepereelamut ja selle juurde kuuluvaid 

abihooneid. Maaüksuste enam, kui kaheks kruntimist (sh üks hooviala elamualana ja 

ülejäänud maa maatulundusmaana) elamuehituse jaoks ei ole lubatud.5 

4.6.2 Alal kehtiv detailplaneering 

Alal kehtib Sandri, Anita, Marvi, Karmo ja Bernhardi kinnistute detailplaneering 

(kehtestatud 13.06.2002 Audru Vallavolikogu otsusega nr. 240), mille alusel on 

Sandri kinnistule lubatud väikeujuvvahendite teenindamiseks vajalike hoonete 

püstitamine (paadikuur, võrgukuur, valvurihoone sildumisala valveks). Planeeringu 

koostamise hetkel kehtinud seadusandlus lubas nimetatud hooneid rajada 

ehituskeeluvööndit vähendamata. Kuna tänaseks on seadusandlus muutunud, tehakse 

käesolevas detailplaneeringus ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 

 

Kehtiv detailplaneering näeb kinnistule järgneva ehitusõiguse:  

Sandri krunt  

Krundi pindala on 3686 m².  

Krundi kasutamise sihtotstarve: Üldmaa EE0051 100% väikeujuvvahendite paigutus 

ja randumismaa; kallasradade alune maa  

Lubatud ehitiste arv krundil: 3 (paadikuur, võrgukuur või valvurihoone sildumisala 

valveks).  

Lubatud ehitusalune pind: 368 m²  

Lubatud suurim täisehituse protsent: 10%  

Lubatud ehitiste max kõrgus: 6m  

Lubatud max korruselisus 1  

Hoone tulepüsivusklass: TP1 , TP2, TP3, ehitistevahelised kujad vastavalt EPN 10.1 

nõuetele  

Hoonete kõrguslik sidumine: min 0.00 = +2.00 abs.h  

Hoonete räästakõrgus: lahendada projektiga  

Hoonete katusekalded: 0°-40°  

Katusekattematerjal: lahendada projektiga  

Harjajoon: lahendada projektiga  

Välisviimistlus: lahendada projektiga, plastvooder ei ole lubatud  

Krundi piirded: lahendada projektiga 

 

                                                           
5 Audru valla üldplaneering, lk 40 
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Joonis 5 Sandri, Anita, Marvi, Karmo ja Bernhardi kinnistute detailplaneeringu kruntimise ja 

hoonestuse skeem.  

 

4.7 Pärnu linnas, Valgeranna külas, Sandri kinnistu detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu järeldused 

Peamiseks keskkonnaohuks Sandri kinnistule elamu ehitamisele on üleujutusoht. Kuna 

kogu kinnistu jääb juba suure tõenäosusega toimuva üleujutuse ohualasse, siis on pikema 

aja jooksul hädaolukorra tekkimise tõenäosus reaalne, sest kõrgem tõusuvesi võib üle 

ujutada juurdepääsutee ja takistada päästjate ja kiirabi juurdepääsu. Kõrgem veetõus jões 

võib kesta märksa pikemalt, kui tormituulte põhjustatud üleujutus, mistõttu võib see 

põhjustada seetõttu ka keerukamaid olukordi nii inimestele kui ka varale. Tulenevalt 

maapinna madalast tasemest võib piirkonda mõjutada ka tormituultest põhjustatud 

veetaseme tõus.  

Eeldatavalt on kinnistu olnud hooajalise kasutusega või siis ei viibita seal ööpäev läbi igal 

aastaajal, mistõttu on praeguses olukorras inimesele ohtliku olukorra tekkimise tõenäosus 

palju väiksem, kui elamu puhul.  

Lähtuvalt sellest tuleb kaaluda, kas antud ohuolukorra tõenäosuse vähendamine on 

reaalne. Kas juurdepääsu teed ja elamu alust pinda on võimalik tõsta sellise kõrguseni, et 

hädaolukorra puhul on võimalik kinnistule juurde pääseda või sealt lahkuda?  

Sandri, Anita, Marvi, Karmo, Benhardi kruntide detailplaneering näeb ette, et hoonete 

kõrguslik sidumine: min 0,00 = +2,00 abs. km. See ei ole täna enam piisav. Peale 2005 

aasta jaanuaritormi on üldiseks kõrguspiiranguks elamute 0,00-ile +3,00 abs. km. Audru 

valla üldplaneering näeb ette, et vältimaks majanduslikku kahju üleujutusriskiga alal 

määrata uute elamute, tootmis-, äri- ja ühiskondlike hoonete esimese korruse põranda 

lubatavaks madalaimaks ehituskõrguseks vähemalt 3 m, soovituslikult 3,5 m (lk 31). 
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Kinnistu kõrgus lõunapoolses osas on ca 1,5 abs. km, mis tähendab, et kinnistu pinda 

tuleks hoone ümber tõsta ligikaudu 1 – 1,5 m (+ sokkel ~0,5 m).  

Üleujutatavatel aladel elamuteni viivad juurdepääsuteed on soovitatav projekteerida 

kõrgusmärgiga vähemalt +2.10 m abs teepinna peale, et tagada juurdepääs hoonetele 

tõenäolisemate (kuni +2.09 m abs 1 kord 10 aasta jooksul) üleujutuste korral (lk 31).  

Lisaks käsitleb Audru üldplaneering ka kliimamuutusega seonduvat (lk 30) sõnastades 

selgelt, et üleujutusohuga aladele on soovitatav uusi elamualasid mitte kavandada.  

Juhul kui eelpool mainitud probleemistiku lahendamine on võimalik, siis on Sandri 

kinnistule elamu ehitamine võimalik ja ei põhjusta olulist keskkonnamõju. Piirkond on 

üldplaneeringuga ette nähtud elamualaks ja mitmel pool elamukruntidel on pinnast samuti 

tõstetud, et tagada kaitse üleujutuse eest. Piirkonnas on samuti ka mitmeid elamuid, mis 

ulatuvad rohkemal või vähemal määral ehituskeeluvööndisse. Kuna Sandri kinnistu 

paikneb oma kuju tõttu tervikuna ehituskeeluvööndis, siis kinnistule elamu lubamine ei 

moonutaks oluliselt juba väljakujunenud hoonestusstruktuuri ja keskkonda, milles on suur 

osa inimese poolt kujundatud/hooldatud looduskeskkonnal. Detailplaneeringu käigus 

tuleks vaadelda, kas alale on otstarbekas lubada sama suure ehitisealuse pinnaga 

hoonestust või on otstarbekas lubada väiksemat hoonet. Tulenevalt kinnistu suurusest ja 

lähedal paiknevatest hoonete suurusest on mõistlik planeeringu ehitisealust pinda 

vähendada. 

4.8 Piirangud planeeritaval alal 

 

 Audru jõe ehituskeeluvöönd (50 m põhikaardil määratud 

veepiirist). 

 Veekaitsevöönd (10 m põhikaardil määratud veepiirist). 

 Kallasrada (4 m põhikaardil määratud veepiirist). 

 0,4 kV õhuliini kaitsevöönd (2 m liini teljest). 

 15 kV õhuliini kaitsevöönd (10 m liini teljest). 
 

 

5 Detailplaneeringuga kavandatav 

Planeerimislahendus säilitab olemasoleva katastriüksuse piirid ning teeb ettepaneku 

muuta maa sihtotstarve elamumaaks. Planeeritavale alale nähakse ette võimalus 

ehitada kokku 3 hoonet – elamu ning kaks abihoonet.  

5.1 Planeeritava ala kruntideks jaotamine 

Detailplaneeringu lahendus ei näe ette kinnistu jagamist.   
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5.2 Krundi ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused 

Tabel 1. Krundi ehiusõigus ja arhitektuursed tingimused. 

positsiooni number, aadressi 

ettepanek 

Pos 1 

krundi suurus 3338 m2 

krundi lubatud suurim ehitisealune 

pind (m2) / täisehitus % 

280 m2/ 9%  

olemasolev maakatastri järgne 

sihtotstarve, % 

Üm 100% Üldkasutatav maa 100% 

planeeritav krundi kasutamise 

sihtotstarve, % 

EP 100%  - üksikelamu maa ühele, erandina ka kahele 

leibkonnale kavandatud elamu 

üldplaneeringu juhtotstarve, % reserveeritud elamumaa (EV) 100% 

Kavandatav üldplaneeringu 

juhtotstarve, % 

elamumaa (E) 100% 

hoonete maksimaalne kõrgus 

arvestatuna olemasolevast 

maapinnast (m) 

põhihoone / abihoone  

 

 

 

 

8m  / 5m 

maapinna kõrgus olemasolev (m) +0.02...+3.28 m 

hoonete suurim maapealne 

korruselisus / maa-aluseid 

korruseid 

Põhihoonel: 2 (1+katusekorrus) / - 

Abihoonel: 1 / - 

 

lubatud suurim hoonete arv krundil  

(põhihoone + abihoone) 

 

 

3 (1+2)  

 

lubatud väikseim tulepüsivusklass TP-3 

Piirangud - Audru jõe ehituskeeluvöönd (50 m põhikaardil 

määratud veepiirist). 

- Veekaitsevöönd (10 m põhikaardil määratud 

veepiirist). 

- Kallasrada (4 m põhikaardil määratud veepiirist). 

- 0,4 kV õhuliini kaitsevöönd (2 m liini teljest). 

- 15 kV õhuliini kaitsevöönd (10 m liini teljest). 

 

kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga 

maapealsed ehitised 

Kuni 20m² hooned arvestatakse lubatud ehitisealuse 

pinna sisse ning peavad paiknema hoonestusala piirides. 

haljastus Teedest, platsidest ja hoonetest vabad alad haljastada. 

Haljastuse osakaal peab olema minimaalselt 30% 

kinnistu pinnast. Haljastamise kavandamiseks on 

soovituslik koostada haljstusprojekt.  
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olulisemad arhitektuurinõuded: 

* Põhihoone katusekalde vahemik 

 

* välisviimistluse materjalid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nõuded avatäidetele (uksed, 

aknad jms) 

* piirete materjal ja kõrgus 

 

 

* +0.00 sidumine põhihoonel 

 

25-35 o 

* Hoonete projektide koostamisel tuleb arvestada 

kontaktvööndis üldiselt väljakujunenud 

hoonestuslaadiga. Fassaadimaterjalina tohib kasutada 

puitu, betooni, tellist, kivi, metalli, klaasi, krohvipinda 

jms. Kasutada ja omavahel kombineerida  erinevaid 

materjale ja liigendatud fassaadi. Hoonete välimus peab 

olema visuaalselt nauditav. 

* katus – katusekate: kivi, valtsplekk (valtsprofiil või 

klassik) või rullmaterjal. 

Täpsed fassaadi- ja katusekatte materjalid ning toonid 

täpsustuvad ehitusprojekti koostamise käigus. Vältida 

naturaalseid materjale imiteerivaid materjale (plastvoodrid, 

plastaknad jms). 

* avatäited lahendatakse ehitusprojektis 

*Piirdena on lubatud kuni 1,5 m kõrgune puitlippaed. 

Üle 1.20 m kõrge piire peab olema läbipaistev. Piire on 

lubatud ehituskeeluvööndis ainult ümber õueala. 

* Hoone +0.00 peab olema vähemalt +3.19 abs 

(vältimaks üleujutuse ohtu), soovituslik kõrgus 3,69 abs 

Planeeritava hoonete eskiis kooskõlastada linnaarhitektiga. 

5.3 Üldplaneeringu muutmise ettepanekud ja põhjendused 

Alal kehtiva Anita, Marvi, Karmo ja Bernhardi kinnistute detailplaneeringus on 

Sandri kinnistule lubatud väikeujuvvahendite teenindamiseks vajalike hoonete 

püstitamine (paadikuur, võrgukuur, valvurihoone sildumisala valveks). 

Detailplaneeringu koostamise hetkel kehtinud seadusandlus lubas nimetatud hooneid 

rajada üldmaale ehituskeeluvööndit vähendamata.  

 

09.10.2014 Sandri kinnistule väljastatud ehitusloa nr 1412219/00164 

(valvurimajakene) alusel ei ole võimalik vahepeal toimunud seadusandluse 

muutumise tõttu jätkata ehitustegevusega detailplaneeringut koostamata (vt täpsemalt 

sissejuhatuses kirjeldatut).  

Linnak OÜ koostatud Sandri kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) eelhinnang toetab elamu planeerimist Sandri kinnistule, kuid 

peamiseks keskkonnaohuks on märgitud Sandri kinnistule elamu ehitamisel 

üleujutusoht. 

Kuna kogu kinnistu jääb juba suure tõenäosusega toimuva üleujutuse ohualasse, siis 

on pikema aja jooksul hädaolukorra tekkimise tõenäosus reaalne, sest kõrgem 

tõusuvesi võib üle ujutada juurdepääsutee ja takistada päästjate ja kiirabi 
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juurdepääsu. Kõrgem veetõus jões võib kesta märksa pikemalt, kui tormituulte 

põhjustatud üleujutus, mistõttu võib see põhjustada seetõttu ka keerukamaid olukordi 

nii inimestele kui ka varale. Tulenevalt maapinna madalast tasemest võib piirkonda 

mõjutada ka tormituultest põhjustatud veetaseme tõus.  

Sandri, Anita, Marvi, Karmo, Benhardi kruntide detailplaneering näeb ette, et 

hoonete kõrguslik sidumine: min 0,00 = +2,00 abs. km. See ei ole täna enam piisav. 

Peale 2005 aasta jaanuaritormi on üldiseks kõrguspiiranguks elamute 0,00-ile +3,00 

abs. km. Audru valla üldplaneering näeb ette, et vältimaks majanduslikku kahju 

üleujutusriskiga alal määrata uute elamute, tootmis-, äri- ja ühiskondlike hoonete 

esimese korruse põranda lubatavaks madalaimaks ehituskõrguseks vähemalt 3 m, 

soovituslikult 3,5 m (lk 31). Kinnistu kõrgus lõunapoolses osas on ca 1,5 abs. km, mis 

tähendab, et kinnistu pinda tuleks hoone ümber tõsta ligikaudu 1 – 1,5 m (+ sokkel 

~0,5 m).  

Üleujutatavatel aladel elamuteni viivad juurdepääsuteed on soovitatav projekteerida 

kõrgusmärgiga vähemalt +2.10 m abs teepinna peale, et tagada juurdepääs hoonetele 

tõenäolisemate (kuni +2.09 m abs 1 kord 10 aasta jooksul) üleujutuste korral (lk 31)6.  

 

Ettepanekuga muuta kehtivas detailplaneeringus määratud min hoone 0,00 = +2,00 

abs. km asemel hoone 0,00= +3,00 abs. km on arvestatud juba valvurimajakese 

projekteerimisel, kus ongi hoone 0,00 projekteeritud +3,00 abs. km (projektis BK 77 

3,00. Praeguse, EH2000 kõrgussüsteemi puhul teeb see kõrguseks 3,19 abs) ning 

sama tingimus on esitatud ka detailplaneeringus. 

 

Lisaks tehakse KSH eelhinnangus ettepanek kehtivas detailplaneeringus määratud 

ehitusalust pinda vähendada. 
 

Piirkonnas on samuti ka mitmeid elamuid, mis ulatuvad rohkemal või vähemal määral 

ehituskeeluvööndisse. Kuna Sandri kinnistu paikneb oma kuju tõttu tervikuna 

ehituskeeluvööndis, siis kinnistule elamu lubamine ei moonutaks oluliselt juba 

väljakujunenud hoonestusstruktuuri ja keskkonda, milles on suur osa inimese poolt 

kujundatud/hooldatud looduskeskkonnal. Detailplaneeringu käigus tuleks vaadelda, 

kas alale on otstarbekas lubada sama suure ehitisealuse pinnaga hoonestust või on 

otstarbekas lubada väiksemat hoonet. Tulenevalt kinnistu suurusest ja lähedal 

paiknevatest hoonete suurusest on mõistlik planeeringu ehitisealust pinda 

vähendada7. 
 

Esitatud ettepanekuga arvestatakse käesoleva detailplaneeringu koostamisel. Kehtivas 

detailplaneeringus määratud 368 m²- se ehitusaluse pinna asemel tehakse ettepanek 

määrata krundile ehitisealuseks pinnaks 280 m². 

 

Arvestades eeltoodut ning Sandri kinnistu paiknemist ehituskeeluvööndis, tehakse 

käesolevas detailplaneeringus ettepanek Audru jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks 

planeeritava hoonestusala ulatuses. Seetõttu on käesolev detailplaneering 

üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldav detailplaneering. 

                                                           
6 Pärnu linnas, Valgeranna külas Sandri kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) eelhinnang, lk 13. 
7 Pärnu linnas, Valgeranna külas Sandri kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) eelhinnang, lk 13 ja 14. 
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5.4 Heakord, haljastus, piirded ja väikevormid 

Planeeritaval alal hoonetest ning platsidest vabad alad haljastada, säilitada olemasolev 

kõrghaljastus. Maapinna kõrgust hoonestusalal ning juurdepääsutee ulatuses 

muudetakse (arvestama peab minimaalse nõutud maapinna kõrgusega) ning vajadusel 

täpsustatakse ehitusprojektis. Kaldaala looduslikkus säilitatakse.  

 

Jäätmed kogutakse kruntide piires selleks ettenähtud konteineritesse ja korraldatakse 

jäätmete äravedu seadusega ettenähtud korras. Olmekanalisatsioonivesi juhitakse 

kogumismahutisse, biopuhasti rajamise võimalust täpsustatakse põhilahenduse 

koostamisel. Kinnistule on lubatud rajada piirdeaed, maksimaalse kõrgusega 1,5 m. 

Üle 1.20 m kõrge piire peab olema läbipaistev. Piire on lubatud ehituskeeluvööndis 

ainult ümber õueala, kallasraja ulatuses on keelatud rajada piirdeid. Rohevõrgustiku alal 

tuleb aiad paigutada ümber elamu õueala. Sealjuures piirded, mis kavandatakse piirile, 

peavad asuma kinnistu piiril (piirirajatis) või vahetus läheduses seespool piiri. 

 
Hoonele tehnoseadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja 

paigutamisel arvestada naaberelamute paiknemisega ning et tehnoseadmete müra ei 

ületaks keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra 

normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” Lisa 1 

normtasemeid.  

 

5.5 Liiklus- ja parkimiskorraldus 

Planeeritavale alale on tagatud juurdepääs Ranna teelt läbi Audru metskond 27 

kinnistu. Lähtuvalt üldplaneeringus esitatud soovitusest üleujutatavatel aladel 

elamuteni viivad juurdepääsuteed projekteerida kõrgusmärgiga vähemalt +2.10 m abs 

teepinna peale (EH2000 kõrgussüsteemi kohaselt 2.29 m abs), et tagada juurdepääs 

hoonetele tõenäolisemate (kuni +2.09 m abs 1 kord 10 aasta jooksul) üleujutuste korral, 

nähakse käesolevas planeeringus projekteeritava tee kõrguseks minimaalselt 2.29 abs. 

Parkimiskohtade arvutuse aluseks on standard EVS 843:2016 Linnatänavad, tabel 9.2. 

Parkimiskohtade arvutamisel on arvestatud, et tegemist on väike-elamute alaga.  

Tabel 2. Sõiduatode parkimiskohtade arvutus. 

Positsiooni 

nr 

EVS 843:2016, 

tabel 9.2 

Normatiivne 

parkimiskohta- 

de arv 

Planeeritav 

parkimiskohta- 

de arv 

1 Eramu 3 3 

Planeeritava ala parkimine lahendatakse oma kinnistu piires. 

5.6 Tehnovõrgud- ja rajatised 

Sandri kinnistul on olemas elektriliitumine ning veetorustikuga ühendus.  

 

Kanalistasioon. Lubatud on kogumismahuti rajamine. Detailplaneeringu 

põhilahenduse koostamisel täpsustakse, kas on võimalik alale ka biopuhasti rajada. 

 

Sademevesi nähakse ette omal kinnistul pinnasesse immutatuna. Sademevee 

juhtimine naaberkinnistutele on keelatud. 
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5.6.1 Soojavarustus 

Planeeritavale hoonele on lubatud lokaalne küte. Variandid oleksid elektri-, vedel, 

maa- või tahkeküte. Maaküttetorustiku paigaldamise viis (horisontaalne, spiraalne või 

vertikaalne) täpsustub ehitusprojekti koostamisel lähtuvalt kasutatavast vabast pinnast 

kinnistul. Alternatiivküttena võib kombineeritult kasutada õhk-vesi soojuspumpa ja 

päikesepaneele. 

5.6.2 Vertikaalplaneerimine 

Planeeringuala absoluutkõrgused on vahemikus +0.02 (jõe ääres)...+3.28. Põhihoone 

juures on planeeritav maapinna kõrgus 2,89 abs (täpsustub ehitusprojektis). 

Tulenevalt üleujutusohust peab sõidutee kõrgus olema 2,29 abs. Ülejäänud osas 

kinnistu maapind langeb kinnistu piiri poole. Sademeveed immutatakse omal 

kinnistul, vajadusel suunatakse Audru jõkke ja/või kolmes küljes olevatesse 

kraavidesse. Sademevee juhtimine naaberkinnistutele on keelatud. 

5.7 Tulekaitse tingimused 

Hoonete minimaalseks tulepüsivuse klassiks on lubatud TP-3. Hooned tuleb ehitada 

järgides Vabariigi Valitsuse 30.03.2017. a vastu võetud määruses nr 17 „Ehitisele 

esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ sätestatut. Tule levik 

ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist 

majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Ehitistevaheline kuja peab takistama tule 

levikut teistele ehitistele. Juhul, kui ehitistevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule 

leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Täidetud peavad olema 

EVS 812-6:2012 „Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ esitatud nõuded. 

Lähim hüdrant paikneb Villa kinnistul (ca 700m kaugusel). Täiendava veevõtukoha 

rajamise vajadust täpsustatakse detailplaneeringu põhilahenduses. 

5.8 Kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine 

Käesoleva peatüki koostamise aluseks on Eesti standard EVS 809-1:2002 

“Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: 

Linnaplaneerimine”. 

Kuritegevuse riske vähendavad: 

- elav keskkond 

- selgelt eristatav juurdepääs, valdusel sissepääsude arvu piiramine 

- ööpäevaringse valve korraldamine ja valvetehnika paigaldamine nii hoones, 

kui ka õuealal. 

- õueala valgustatus 

- lukustatud sisenemisruumid 

- tugevad ukse- ja aknaraamid 

- Võimalusel paigaldada alarmseade 

 

5.9 Jäätmekäitluse põhimõtted 

Jäätmemajandus Pärnu linnas on reguleeritud „Jäätmehoolduseeskirjaga“ (Pärnu 

Linnavolikogu 20.06.2013. a määrus nr 16). Kogumiskonteinerid paigutada 

planeeritavale alale. Jäätmed tuleb sortida tekkekohas ja seejärel liigiti koguda, et 

võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Jäätmed koguda eraldi 
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mahutitesse, mis paiknevad juurdepääsutee läheduses. Konteinerite või prügimaja 

täpne asukoht esitatakse ehitusprojektis. 

5.10 Servituudid 

Servituutide määramise vajadus puudub. 

 

6 Detailplaneeringu rakendamise nõuded 

- Maa sihtotstarbe muutmine; 

- Hoonete projekteerimine; 

- Hoonete ehitusloa väljastamine; 

- Hoonete ehitus; 

- Kasutusloa taotlemine. 

 

Projekteerimisel ja tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ja Pärnu linna 

kaevetööde eeskirjast.  

 

 
 


