
 
 SELETUSKIRI 
 

1. ÜLDOSA 
 
Planeeritud ala asub Pärnu maakonnas  Audru   vallas  Kabriste   külas  
Kooli   katastriüksuse ( tunnus   15905:004:0457, registreeritud 10. 
01.2003.a.)  maa-alal.  Katastriüksuse suurus  4,02 ha.. Planeeringuala 
suurus on 9490 m2.  Selle planeeringuga on haaratud ainuld osaliselt  
Kooli katastriüksust,  kuigi algselt mõeldi terve kinnistu planeeringule. 
töö käigus tellija poolt seda  vähendati .    Idast piirneb  Kooli   
katastriüksust  Pärnu lahega, lõunast Kira –Sauna katastriüksusega 
(tunnus 15905:004:0665) ja põhjast piirneb Kilgisaare katastriüksusega 
( tunnus 15905: 004: 0507 ). Läänepiiriks on Saulepa-Liu vallatee   
Detailplaneeringu algataja  ja avalduse esitaja detailplaneeringu 
algatamise kohta on  Helju-Elfriede  Merirand , mille kohta on Audru  
Vallavolikogu  otsus nr. 351   09. juunist 2005.a.   
Projektlahenduse määrasid kinnistu kuju,  vallapoolt antud tehnilised 
tingimused, kus määravaks sai lubatud krundi laius ja suurus. Samuti 
reljeef ja keskkonna tingimused. Loomulikult ka tellija soov ja 
omapoolne nägemus. Planeering asub üldplaneeringuga kehtestatud 
elamuehituse maaalal. Looduskaitseregistri järgi asub planeeringuala  
(merepoolne üleujutatav ala) osaliselt Pärnu lahe hoiualal, mille kaitse- 
eesmärgiks on  Euroopa nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas 
nimetatud liikide ja I lisas nimetamata  rändlinnuliikide elupaiga kaitse.    
Hoonestusala merepoolne piie on 1,0m samakõrgusjoonest 100m. See 
tuleneb sellest, et  planeeringu ala  on korduva üleujutusega. Kui 
korduva üleujutuse ala piir ei ole määratud, nii nagu antud juhul.,  
loetakse  korduva üleujutuse ala piiriks 1m samakõrgusjoon. 
Planeeringu  tehnovõrkude plaanile on kantud kallasraja aukoht. Samuti 
on kantud  piiranguvõõnd, ehituskeeluvõõnd ja veekaitsevõõnd 
tehnovõrkude plaanile. 
Piiranguvõõndi laiuseks Läänemerel 200m. Piiranguvõõndis  on 
keelatud : reoveesette laotamine, lageraie, matmispaiga rajamine. 
Ehituskeeluvõõnd on mererannas 100m. Ehituskeeld ei laiene §38 ( 4 ja 
5) juhtudel.  Lautrit ja paadisilda tohib rannale rajada kui see ei ole  
vastuolus ranna eesmärkidega  veeseaduse §8 lõige 2 tooduga. 
Veekaitsevõõndon vee  kaitsmise võimalused hajureostuse eest ja 
veekogu  kallaste uhtumise vältimiseks. Veekaitsevõõndi ulatus 
veepiirist on merel 20m.Veekaitsevõõndis on keelatud  ( käsitletakse 
Kooli planeerigut puudutavat)  puu ja põõsasrinde raie ilma maakonna 
keskkonnateenistuse  nõusolekuta. Keelatud on majandustegevus- 
väljaarvatud heina niitmine  ja roo lõikamine. 
Veeseaduse  §10 käsitleb kallasrada Kallasrada on kaldariba avaliku 
veekogu ääres. Kallasraja laius antud juhul on 10 m. Kallasraja kasutaja 
ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada  kallasraja omaniku vara. 
Kallasraja omanik ei tohi sulgeda läbipääsu kallasrajale.  Kallasrajale 
on keelatud ehitada tara ja teisi takistavaid rajatisi. Kallasrajale, mis 
asub mineraalmaa ja soostunud ala ( pillirooga kaetud ala ) piiril saab 



juurdepääsu  Kooli kinnistu lõna piiril asuva Kira-Sauna kinnistu 
merepoolse kinnistu piiri ja mere vaheliselt maa-alalt. Kallasraja 
asukoht ja juurdepääs on näidatud  asukoha plaanil. 
Detailplaneeringu  koostamise aluseks on järgmised dokumendid: 
              

Detailplaneeringu lähteülesanne. Kinnitatud Audru vallavanema  
Rein Talisoo poolt 17.03.2008.a.. 
Auru  valla üldplaneeringust väljavõte.                    
Topo-geodeetiline alusplaan  M  1:500.  Mõõdistatud   
maamõõtja  Rain Pulga poolt., ( litsents 504 MA ) , töö nr. JRN-
19 – 05. Koordinaadid L.EST.97 susteemis. Kõrgused BK77 
susteemis. Ehitusreeper ( ajutin reeper ) asub Kooli talu väravas 
( postkasti pealispind ). Kõrgus H= 3,49m. Mõõtmisviis oli 
tahhümeetriline koordinaatide määramine GPS ja TK 
punktidelt. Kasutati Topcon GTS –212 autumaatsalvestusega 
instrumenti. 
Kooli   katastriüksuse  plaan. 
Planeeringu algataja poolt tehtud notarjaalne volikiri Heiki 
Merirand  kasuks.           

              
 

2. OLEMASOLEV OLUKORD 
 
Planeeringuga haaratud osal hooned puuduvad. Kül on planeeringust 
väljajääval osal hooned olemas.  Planeeritav ala  asub kasutusest 
mahajäetud ja võsastunud  alal, väljaarvatud  väike maaala vallatee 
ääres,  mida kasutati põlluna.  Kruntidel, planeeringust väljajääval osal, 
mis on Pärnu lahe pool kasvab põhiliselt pilliroog.                           
Maa-ala on  mõõdukalt  tasase reljeefiga. Absoluutkõrguste    vahe on  
1,45 m Maksimaalne   kõrgus  on   3,04m  ja  minimaalne kõrgus  
1,59m.  Planeeringuala kõrgem punkt asub planeeringu läänepiiril, 
vallatee läheduses ning madalam punt asub kagunurgas, 
kuivenduskraavi läheduses.  Reljeef on suhteliselt ühtlase languga  mere 
suunas.  Maa-ala kõrghaljastus puudub, väljaarvatud üksikud puud, mis 
on hakanud kasvama kuivenduskraavide äärde.   Lähim teenindus on 
valla poolt antud andmeil Lindi küla.   
 Kinnistu   sihtotstarve on  antud momendil 100% maatulundusmaa.                  
Detailplaneeringuga  on   ette nähtud rajada kaks ehituskrunti  - 
väikeelamu maad. 
 
Detailplaneeringuga   nähakse  ette hoonestamise  võimalused ja    

sihtotstarbe muutmine. On antud arhitektuursed nõuded ehituskruntidele.  
Krundid saavad veevarustuse rajatavast puurkaevust ja kanalisatsiooni 

probleem lahendatakse imbväljakute abil. Elektriga varustatakse 
madalpinge kaabeltrassi ehitamisega   Kooli talu juures olevast EÜL-ist..  
Elion  Ettevõtted AS –il puudub selles piirkonnas kaabelvõrk. Tuleb 

leida  alternatiivne lahendus. 
 
Lahendatud on  hoonestusala võimalikud suurused.  .Hoonestusala on 
krundi osa kuhu krundi ehitusõigusega on lubatud rajada hooned. 



Elamute paigutus hoonestus ja kruntimise plaanil on illustratiivne, ning 
lõplik asukoht määratakse ehitusprojektiga. ,  kusjuures elamu harjajoon 
planeerida risti või paralleelselt planeeringu servas oleva vallateega. 
Kõrvalhoonete asukohti ei ole detailplaneeringuga lahendatud. Seega on 
antud võimalus hoonestuse projekteerimisel arvestada omaniku 
soovidega selles osas.Hoonestusala piirid on toodud ära hoonestamise ja 
kruntimise plaanil.  Elamu võib olla kuni 2-korruseline,  katusekalle 
10’-45’. Hoonete kõrguslik sidumine   _+ 0.00 sokli kõrgus : min +3m. 
Hoonete projekteerimisel valida rohkem kaasaegseid vorme. Avarad 
ruumid,   võimalusel kasutada klaasi  ja teisi materjale, mis lubavad 
luua mugava elukeskkonna. Hoonete rajamisel kasutada r/bet. 
lintvundamenti. Hoonete kandekonstruksioon: kivi, monoliitbetoon või 
puitkonstruktsioon. Välis viimistlusel kasutada natur.kivi, krohvi või 
puitlaudist. Võimalus on kasutada ka ümarpalk konstruktsioon., kuid 
kaaluda selle sobivust  naabruse asuvate hoonetega .  
 
Arhitektuursed  nõuded on toodud eraldi tabelina. 
 
Detailplaneeringu kruntide lahendamisel on arvestatud    lähteülesandes 
toodud nõudeid, seadusandlusest  ja  planeeringu tellija  ja tema 
volitatud isiku soovidega.  

Detailplaneeringuga  on lahendatud  tehnovõrkude  asukohad ja vajadus. 
Lahendatud on kruntidele juurdepääs, mille tagab üks mahasõit vallateelt. 
Kanalisatsiooni kaevudele ning imbväljakutele ja olmeprügi konteineritele 
juurdepääsuks on ette nähtud rajada 3,0m laiune kruuskattega tee, 
võimaluse korral katta asfaldiga tolmuvaks saamiseks. Tee asukoht on 
kruntide vahelisel piiril, ning lõpeb ümberkeeramise platsiga.  Kui naabrid 
ei saa ühise tee ehitamisel kokkuleppele, tuleb juurdepääsuks rajada eraldi 
teed kanalisatsiooni kompleksi  teenendamiseks. 
Elektrivarustus tuleb rajada vastavalt tehnilistele tingimustele. . 
Elektri, kanalisatsiooni ja  veetrasside asukohad on toodud tehnovõrkude  
plaanil. Trasside  väljaehitamiseks  tuleb  koostada eraldi projektid , mis on 
kooskõlastatud vastavalt kehtivale korrale. 
       
      .  
         
 

3. DETAILPLANEERINGU EESMÄRK 
 
Kruntidele elamute ehitamise võimaluste lahendamine 
Kruntidel ehitusõiguse kindlaksmääramine 
Luua haljastuse võimalused, eriti põõrata tähelepanu kõrghaljastusele 
ja ilusa merevaate rajamisele. 
Määrata  kindlaks vajalike insenervõrkude ehitustööde ulatus ja 
vajadus. 
 
4. DETAILPLANEERING 

          .  
         Lahendatakse juurdepääs detailplaneeringuga  ettenähtud  kruntidele. 
         Lahendatakse   kruntide välispiirid. 



 
        4.1. KRUNDI EHITUSÕIGUS 
Kruntidele on nähtud ette rajada ühepere elamud. 
Kruntide pinnad ja hoonestusala  suurused on ligilähedased ja esitatud 
allpool 
KRUNDI  NR.             KRUNDI PIND           HOONESTUSALA  PIND.  
Krunt 1-                       10536 m2                        556m2 
Krunt 2-                         6725 m2                        341m2 
kokku:                          17261 m2 
Planeeringuga haaratud ala suurus on 9490 m2. 
 
Täiendavad nõuded, mis ei ole lahendatud  detailplaneeringuga  tuleb 
lahendada  vastavate projektidega. Detailplanneinguga ei ole antud 
lahendust järgmistele küsimustele :                 . 

• Hoonete räästakõrgus : lahendada projektiga 

• Katusekattematerjal :  lahendada  projektiga 

• Välisviimistlus: lahendada projektiga, plastvooder ei ole soovitav 
 
 

4.2 HEAKORD JA HALJASTUS 
 

Krundi    haljastus oleks otstarbekas  lahendada projektiga.   Soovitav on 
kasutada  haljastuse arhitekti lahendust, sest planeeringuga haaratud maaala 
on puude ja põõsaste vaene ja meretuultele avatud. Ja need mis on olemas 
on suurelt osas väheväärtuslikud liigid.  Haljastus tuleks raja nii, et ei kaos 
ilus vaade merele.     
Võsa likviteerib krundi omanik  vastavalt vajadusele.  
Piirete kõrgus võib maksimaalselt olla 1,2 m ja piirete materjali valik 
lahendada elamu projekti kooseisus.  Väga ilusad on hekkidest kujundatud 
piirded ( läiklehine tuhkpuu, enelas, jugapuu jne.) 
.Piirdeid võib rajada  moodustavate hoonestusalade ümber, jättes muu ala 
(sh.hoonestusest  merepoole jääv osa) tarastamata.Nii tagatakse kaldaala   
loodusliku ilme ja  terviklikkuse säilitamine ja vaba liikumine ning 
juurdepääs. 
 
4.3  LIIKLUS 
 

Pääs kruntidele  toimub  vallale kuuluvalt   teelt.  Kruntidele pääsuks 
tuleb rajada üks ühine mahasõit.    Vallateelt mahasõidu laius 
vähemalt  10 m.  Krundi piirile, tee serva  tuleb kaevata teekraav, 
keskmise sügavusega  1,0 m. Seega kruntide piir teega paralleelselt 
kulgevas osas on  kraavi teljel.  Teekraavi ülesandeks on teemaa 
kuivendamine, pinnavete ärajuhtimine ja vajaliku pinnase  saamine 
kundi sisetee muldkeha ehitamiseks. Teekraavi rajamisel tuleb 
eelnevalt eemaldada huumuskiht, mis hiljem planeerida kruntidele.   
Planeeringuga on arvestud  mulkehale vedada 20cm killustikku  kiht. 
 Kui ehitakse asfaldkate siis tuleb panna kaks kihi.  Esimene 0.10 m ja 
teine viimistluskiht 0.05 m.  Omanikel on õigus kasutada sisetee 
hitamiseks ka teisi lahendeid.  Mahasõidu juurde tuleb paigaldada   



valgustuspost. Vallatee sanitaarkaitseala on  vähendatud  seoses 
hoonestusala suurendamisega, kuid liiklusest põhjustatud müra võib 
sellega suureneda. Vald ei võta omale kohustusi nõutava mürataseme 
tagamiseks. Müra vähendamiseks tuleb krundi piires rajada hekk 
paralleelselt vallateega. 
 
 
 

4.4 HOONETEVAHELISE  KUJAD 
 
Hoonetevahelised kujad arvestavad Eesti Vabariigi kehtivaid 
tuletõrjenorme. Siseministri 3. juuli  1998.a. määruus nr. 25 “ 
Tuleohutuse üldnõudeid RTL 1998, 226/227,915; 2000, 99, 1558.) 
Kuja on ehitiste väikseim lubatud vahekaugus. Antud lahenduse juure 
on tulepüsivusaste TP 3. 
Elamute vaheline minimaalne kaugus on 25m.. 
 Rajatavatele hoonetele on planeeritud lokaalsed keskkütteseadmed.                      
Kommunikatsioonidest tulenevaid piiranguid ( servituudid, 
kaitsevööndid, ehituskeelu alad)  on käsitletud  seletuskirja  eraldi 
osana.  
  
 

4.5 KESKKONNAKAITSE TINGIMUSED       
 

Looduskeskkond on ressursiks, mida tuleb kasutada läbimõeldult ja 
säästvalt.  Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaüks kohustatud 
säästma elu- ja looduskeskkonda ning  hoiduma sellele kahju 
tekitamist. Vallaelanik osaleb ühise keskkonna  loomises ka ise: austa- 
des naabreid ja hoolitsedes enda ümbruse ja selle heakorra eest.  
Krundi valdajal lasub kohustus tagada krundil tekkivate jäätmete  
kogumine prügikastidesse või konteineritesse ning organiseerida 
nende regulaarne äravedu. Äraveo osas tuleb sõlmida leping  mõne 
seda teenust pakkuva firmaga. Tehnovõrkude plaanil on näidatud  
prügikonteinerite  asukohad. 
Arvestatud on veeseadusest ning looduskaitseseadusest  tulenevate 
nõuetega. Planeeritavad elamud ei kujuta  ohtu keskkonnale.  Elamute 
reoveed puhastakse  imbväljakutega.  Enne imbväljakut on jaotuskaev, 
mis tagab ühtlasema  jaotuse imbväljakule, pikendab imbväljaku 
“eluiga” ning suurendab puhastustoimet.  Imbväljakute ehituse kohta 
on  lisas antud joonis, kus on ka imbväljakute ristlõige toodud.  Lisas 
on toodud ka imbväljaku asukoha  soovituslik näide ja nõuded 
imbväljakute rajamisel. Täiendav nõue imbväljakule on see, et 
imbväljaku asukohas on  põhjavee kõrgtase maksimaalselt 0,7- 0.8m 
tuleb rajada tõstetud  filtersüsteem. Torud peaksid asuma maapealses 
filterkuhilas. Filterväljaku rajamisel tuleb arvestada sellega, et krundil 
peab olema vähemalt 60 m2 vaba pinda. Filterväljak tuleb isoleerida  
ümbritsevast pinnasest veetiheda geotekstiiliga. Nõuetekohaselt 
puhastatud heitvesi juhtida  kraavi.  Heitvete käsitlussüsteemidele leb 
taotleda omavalitsuselt luba. Omanikel lasub vastutus krundi 
lähiümbruse puhtuse eest.   Sadeveed  tuleb võimaluse korral juhtida 



olemasolevatesse või rajatavatesse kraavidesse. Sadevett saab 
immutada kruntide piires pinnasse. 
 

4.6 SERVITUUDID JA TEHNOVÕRKUDEGA SEOTUD 
PROBLEEMID 

 
Kõik kommunikatsioonide orienteeruvad asukohad on toodud 
tehnovõrkude skeemil. Tehnovõrkude plaanile on kantud Pärnu lahest 
tulenevad  kitsendused.  Peatükk 1 on käsitletud  neid kitsendusi 
detailsemalt. 
Planeeringuga haaratud ala ei ole elektrifitseeritud.  Planeeringuga on 
ette nähtud kahe  elamu toiteks  rajada kaabelliin  Kooli talu vahetus 
läheduses olevast õhuliini madalpinge mastist kuni kahe krundi 
ühispiirile paigaldava liitumiskilbini  ja sealt edasi planeeritavatele 
kruntidele. 
(vt. OÜ jaotusvõrgu Pärnu- Viljandi piirkonna  tehnilistele 
tingimustele nr. 142703.)  Lubatud peakaitse 3x16A.  Elektrikaabli  
asukoht on tähistatud tehnovõrkude plaanil.  Eraldi joonis on lisades 
tehnotrassi asukoha  kohta,  mis kulgeb väljaspool planeeriud  ala. See 
väljaspool planeeringut maa-ala kuulub detailplaneeringu algatajale ja 
vastuseisu slle kaabelliini rajamiseks ei ole.  Valdaja peab  kinni 
pidama Asjaõigus-seaduse  § 158 lõige 1-st. Planeeringu koostaja peab 
kinni pidama  ELEKTRIOHUTUSSEADUSE  § 15-ST.   
Krunti 2  läbivale osale ja Kooli kinnistu ülejäänud osale, kus 
kaabelliin kulgeb tuleb anda servituut. Kaabli kaitsevõõnd  on 2m 
mõlemale poole kaablit.. 
Elektrivarustus lahendada eraldi projektiga ning vastavalt Eesti 
Energia AS-I  poolt   väljastatud tehnilistele tingimustele. 
 Objekti varustamiseks elektrienergiaga  tuleb sõlmida Eesti Energia 
AS–ga  liitumisleping.  Liitumiskilp paigaldada  väljaspoole krundi 
piiri, hästi juurdepääsevasse  kohta nii, et  liitumiskilbis paikneva 
arvesti näidu fikseerimine  ja kilbi teenindamine on võimalik igal ajal 
ja ohutult. Liitumiskilbi ees peab olema teenindusruumi vähemalt 1m. 
Reeglina peaks liitumiskilp olema  üldkasutataval territooriumil.  
Elektrivõrgu kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu 
elektrivõrgu ehitiseni, ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale  ja 
aineid, teha tuld, põhjustada oma tegevusega  elektrivõrgu ehitiste 
saastamist ja korrosiooni. 
Elektrivõrgu kaitsetsoonis  on ilma võrguettevõtja loata keelatud 
ehitada,  rekonstrueerida või lammutada hooneid  ja rajatisi , teha 
mistahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleuju- 
tus-, niisutus- ja maaparandustõid,  istudada  puid ja põõsaid.  
.      
Antud piirkonnas Elion Ettevõtted AS-il kaabelvõrk puudub. 
Alternatiivvariandina  on antud piirkonnas klientidel võimalik levi  ja 
vaba jaamamahu olemasolu korral liituda RAS1000 või AS40000 
(WDSL) raadiotelefonsüsteemiga. See süsteem pakub nii telefoni kui 
ka interneti püsiühendust.. 



Kanalisatsiooni trassi  väljaehitamiseks tuleb koostada projekt, kus on 
näidatud kasutatav materjal, torude läbimõõdud ja lang, ning teised 
vajalikud näitajad.  
Vee tarbimiseks tuleb rajada puurkaev. Puurkaevu asukoht on toodud 
tehnovõrkude plaanil. Asub väljaspool kruntide piire, kuid omaniku 
maa-ala.   Vee tarbimist ühe elaniku kohta võik arvestada 120 l/ööp. 
Ehitustöid  saab teostada ainult selleks koostatud projekti alusel. 
Projektiga täpsustakse trasside asukohad , torude läbimõõdud ja lang.. 
Puurkaevu kaitsetsoon on 50 m raadiusega.  Et puurkaevu vett 
kasutatakse kahe majapidamise jaoks on  taotletud ministrilt 
sanitaarkaitsetsooni vähendamist 10 m-le. Puurkaev rajatakse kahe 
majapidamise jaoks ja on seega tegemist ühisveevärgiga. Planeeringu 
menetluse käigus on keskkonnaminister  vähendanud 
sanitaarkaitsevõõndit 10-le meetrile tingimusel, et vett  võetakse  alla 
10m3/d ning vett kasutatakse  ühisveevärgi vajaduseks. Veetrassist on 
näidatud sadulühendus veetarbijaga, mis täpsutakse välisvõrkude 
lahendusega. Krundi piiri juurde paigaldada maakraan. Puuekaevu 
kaitsetsooni  ei tohi rajada  midagi sellist, mis reostab kasutatavat 
veekihti. Sellest puurkaevukaitse tähtsam nõue on et ei kahjustataks 
veekihti kaevu kaudu. Nõuded puurkaevu rajamiseks on toodud eraldi 
lehel  planeeringu lisade osas. 
 
                                                                                                                                                 

4.7 TULEOHUTUSNÕUDED 
    
       Tuleohutusnõudeid  reguleerib Siseministri  03.07.1998.a. määrus nr. 
25.(SIMm RTL 1998,  226/227, 918). Täiendatud on  27.10.2004. 
määrusega nr.315.  Hoonete ehitamisel   ei tohi vahekaugus hoonete vahel 
olla  vähem kui   8m.  Hoonete rajamine on lubatud  planeeringus  
ettenähtud  hoonestusalale. . Hoonete täpse asukoha anna arhitekt  hoonete 
projektiga.Kõik planeeritavad elamud kruntidel on  tulepüsivusklassiga TP-
3  Tuletõrje veevõtukoht asub ca 1,3 km lõunapool, Lindi sadama ja aiandi 
tee vahelisel maa-alal . Veevõtukoht on tähistatud ning vee saab rajatud 
kaevust, mis on  tiigist  vallatee pool.  Kahe elamu vaheline  maa-ala peaks 
jääma  vähemalt 25m.                                                                       
 
MÄRKUSED: 
       Käesolev  detailplaneeringu koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi 
seadustest, Vabariigi   Valitsuse  määrustest, Audru valla üldplaneeringust,   
Audru    Vallavalitsuse tehnilistest tingimustest,  ning samuti tellija-  
finantseerija soovidest. Vastavalt Audru Vallavalitsuse nõudele tuleb enne  
hoonetele ehitusloa andmist rajada tee ja tehnotrassid.                                                                                                                
. 
 
 
 


