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A - SELETUSKIRI 

1  Sissejuhatus 
Käesoleva detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Hiiuvälja kinnistu 
omanik OÜ Vestman Tööstuspargid. 
Planeeringuala hõlmab Audru vallas Papsaare külas Hiiuvälja kinnistu 
(15904:003:1386). Planeeringuala suurus on ca 25 ha.  
 
Detailplaneeringu koostamise aluseks on Audru Vallavolikogu 05.10.2006.a otsus 
nr 165 ning detailplaneeringu lähteülesanne, mis on kooskõlastatud Audru 
vallvanema poolt 31.10.2006.a. Planeeringuala ei ole seotud ühegi kehtiva 
detailplaneeringuga, mis seaks alale maakasutuse kitsendusi. Olemas on Audru 
valla üldplaneering kui ka Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise ala 
osaüldplaneering. 
 
Käesoleva planeeringu eesmärgiks on luua võimalused Audru tööstuspargi 
rajamiseks, jagada planeeringuala maaüksused kruntideks, määrata kruntidele 
ehitusõigus äri- ja tootmisfunktsiooniga hoonete projekteerimiseks ja 
ehitamiseks. Ala on valitud ettevõtluse jaoks, kuna lähedal asuv Sauga ringrada 
ja lennuväli piiravad seal oluliselt elamuehituse arendamist (müra). Ühtlasi 
tagatakse sel viisil maa-ala senisest otstarbekam kasutamine. Võimalikud 
tegevusalad Audru tööstusalas on: puidutööstus, metallitööstus, toiduainete 
tööstus, ehitusmaterjalide tootmine ning laomajandus. 
 
Planeeritav Audru tööstusala asub Suur-Pärnu piirkonnas Audru vallas Papsaare 
külas. Audru tööstusala soodsa asukoha loob oluliste transpordisuundade lähedus 
(Lihula, Tallinn), lähedal on Pärnu lennuväli. Oluline faktor Audru valla tööturu 
seisukohast on Pärnu linna lähedus. Ala jääb Pärnu kesklinnast 4km kaugusele.  
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2  Planeeringu lähtedokumendid ja kirjavahetus 
Planeeringu lähtedokumentideks on AS Vestman Varahalduse (alates 04.05.2007 
OÜ Vestman Tööstuspargid) poolt esitatud detailplaneeringu koostamise 
algatamise taotlus (22.09.2006), Audru Vallavollikogu 05.10.2006.a otsus nr 165 
ning detailplaneeringu lähteülesanne, mis on kooskõlastatud Audru vallvanema 
poolt 31.10.2006.a.  
 

2.1   Arvestamisele kuuluvad dokumendid 
� Audru valla üldplaneering; 
� Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise ala osaüldplaneering; 
� Audru vald Papsaare küla Audru Ringraja ja Salme Maaüksuse 

detailplaneering 
 

2.2   Kirjavahetus 
Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus ametkondade ja eraisikutega asub 
kaustas tagapool. 
 
 

3  Detailplaneeringu planeerimisettepanek 

3.1   Alusplaan 
Planeeringu koostamisel on planeeringuala piires kasutatud Aabnest OÜ (litsents 
nr 579 MA) poolt okt 2006.a. koostatud Hiiuvälja katastriüksuse geodeetilist 
alusplaani M 1:500 (töö nr G-037/06). 
Geodeetilise alusplaani koordinaadid on L-est 97 süsteemis, kõrgused Balti 
süsteemis. 
 
Geoloogilised uuringud alal puuduvad. 
 
 

3.2   Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed 
Planeeritav Audru tööstusala asub Suur-Pärnu piirkonnas Audru vallas Papsaare 
külas. Audru valla geograafiline asend on suhteliselt soodne võimaldades 
siinsetel elanikel ja ettevõtjatel suuremate teede, sadamate, lennuvälja ja 
raudtee lähedusest lähtudes arendada erinevaid ettevõtlusvorme. 
 
Audru tööstusala soodsa asukoha loob oluliste transpordisuundade lähedus, 
samuti lennuväli. Tööstusala piirneb kahe riigimaanteega: loodest Sulu-Papsaare 
mnt T-19122 ja kirdest Nurme-Vana-Pärnu mnt T-19102, idas on vallatee. Sulu-
Papsaare mnt viib otse T-60 Pärnu-Lihula maanteele ning teises suunas Tallinna 
maanteele. Nurme-Vana-Pärnu mnt on kavandatud tulevikus lülitada kohalike 
maanteede nimekirja muutes tee tupikuks. Tee hakkaks viima Sauga ringrajani. 
Teistest suundadest ümbritsevad planeeringuala detailplaneeringu koostamise 
hetkel valdavalt maatulundusmaa sihtotstarbelised krundid. On ka elamumaa 
sihtotstarbelisi krunte. 
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Planeeringuala juhtfunktsiooniks on Audru valla üldplaneeringu ja Audru aleviku 
ja Pärnu linna vahelise ala osaüldplaneeringu kohaselt määratud tootmismaa 
(tööstusettevõtete maa) jätkates praeguseks väljakujunenud tööstuse ja ladude 
piirkonda, mis saab alguse Pärnu linnast. Ala on valitud ettevõtluse jaoks, kuna 
Sauga ringrada ja lennuväli piiravad seal oluliselt elamuehituse arendamist 
(müra). Ühtlasi tagatakse sel viisil maa-ala senisest otstarbekam kasutamine, 
misläbi on võimalik vallas tagada töökohtade arvu kasv. Võimalikud tegevusalad 
Audru Tööstusalal on: puidutööstus, metallitööstus, toiduainete tööstus ning 
ehitusmaterjalide tootmine.  
 
Audru vallas paikneb teisigi tööstusparke: Audru vallas Lemmetsa külas Vana- 
Pärnu-Nurme ringtee äärde on kavandatud 9,65ha suuruse maa-ala 
hoonestamine äri- ning tootmishoonetega. Detailplaneeringu kohaselt on 
tööstuspargis oodatud eelkõige laomajanduse ning keskkonnasäästliku 
koostegevuse ettevõtted. Kolmel Nurme tee ääres paikneval ehitisel on 
kõrguseks planeeritud 10m, teest kaugemal asuvatel kruntidel 12m. 
Audru vallas Papsaare külas Mauri kinnistu detailplaneeringuga on kavandatud 
maa-alale äriküla rendiboksid. Mõeldud on kaubandusteenusele.  
Pärnu Linnavalitsuse initsiatiivil tahetakse luua Pärnu Tööstusküla endise linna 
sõjaväelennuvälja territooriumile.  
 
Tööstuse ja ärimaale ehitamisel tuleb arvestada Pärnu ringraja ning Pärnu 
lennuvälja maandumis- ja laskumiskoridori alla jääva kõrge müratasemega. 
Müratsoonis paiknevale äri- ja tööstusalale tuleb projekteerimise käigus 
prognoosida mürataseme suurus ja sellest lähtudes projekteerida hoonele 
nõutava heliisolatsiooniga piirdekonstruktsioonid.  
Müratsoonis on soovituslik kolmekordsete pakettklaaside või siis kahekordse 
pakettklaasi ja lisaraamis ühekordse klaasiga akende kasutamine. Samuti tuleb 
kõikide müratsooni jäävate elamute projektid kooskõlastada Pärnumaa 
Tervisekaitsetalitusega.  
Antud alale ehitamisel tuleb arvestada ka kõrguse piirangutega, mis tulenevad 
lennuvälja maandumis- ja õhkutõusmiskoridorist. 
 
Osaüldplaneeringus on kruntidele, mis jäävad vahetult Nurme-Vana-Pärnu mnt 
äärde kavandatud kõrghaljastuse puhvertsoon eraldamaks teisele poole 
maanteed jäävat kavandatud elamuala tööstusalast. Puhvertsoon tuleb ette näha 
ka vallatee äärde.  
 
Planeeringukaartidel on planeeringuala piir kaardi paremaks lugemiseks 
paigutatud krundipiiridest lahku. 
 
 

3.3   Olemasolev olukord  
Planeeringu koostamise ajal asub planeeritud alal: 

Hiiuvälja maaüksus (katastriüksuse tunnus 15904:003:1386); 

omanik- OÜ Vestman Tööstuspargid;  

maakasutuse sihtotstarve- tootmismaa;  

pindala- 25,11ha. 
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Planeeritava ala asukoht on vaadeldav situatsiooniskeemil nr 1. 
 
Planeeringuala asub kunagisel põllumaal ning olemasolevat hoonestust alal ei 
esine. Samuti ei kasva alal väärtuslikku kõrghaljastust. 
 
Ala piirneb kahe riigimaanteega: läänest Sulu-Papsaare mnt T-19122 ja kirdest 
Nurme-Vana-Pärnu mnt T-19102, idas asub vallatee. Sulu-Papsaare mnt viib 
otse T-60 Pärnu-Lihula maanteele ning teises suunas Tallinna maanteele. 
Juurdepääs tööstusalale toimub Nurme-Vana-Pärnu maanteelt ning vallateelt ehk 
Kambi teelt.  
 
Vastavalt Teeseadusele on Sulu-Papsaare mnt kaitsevööndi laius 50 m äärmise 
sõiduraja teljest. Viitega Maanteeameti Pärnu Teedevalitsuse 15.12.2006.a 
kirjale nr 1-4/1545 on Nurme-Vana-Pärnu mnt teekaitsevöönd 30m äärmise 
sõiduraja teljest, kuna maantee kavandatakse lülitada kohalike maanteede 
nimekirja. 
 
Hiiuvälja kinnistu jääb Pärnu lennuvälja lähiümbruse tõusu- ja lähenemissektori 
takistustevaba piirangupinna sisse e lennuvälja kaitsevööndisse.  
 
Vastavalt Lennundusseaduse § 35 lõikele 6 on lennuliikluse ohutuse tagamise 
huvides Hiiuvälja kinnistul keelatud: 

• suurõnnetuse ohuga ettevõtete rajamine, 
• kergestisüttivate ainete ja lõhkematerjali tootmine ja ladustamine, 
• auru- ja saasteainete väljutamisega seotud tootmisettevõtete rajamine, 
• lõhketööd ja maavarade kaevandamine, 
• nähtavat laserkiirgust tekitavate seadmete paigaldamine, 
• põlevmaterjalide ladustamine üle 3000 m³. 

 
Lindudest tuleneva ohu vähendamiseks on Hiiuvälja kinnistul keelatud 
tegevusteks: 

• prügilate ja jäätmekäitlusettevõtete rajamine, sh olmejäätmete ja 
taaskasutatavate materjalide ladustamine väljaspool hooneid, 

• kalatööstusettevõtete, lihatöötlemisettevõtete ja muude loomsete 
jäätmetega seotud ettevõtete rajamine. 

 
Planeeringuala vahetus läheduses asub 18-19 sajandi vahetusest pärit Sauga-
Kambi valitsejamaja, mis on arhitektuurimälestis nr 16622. 
Arhitektuurimälestisele on kehtestatud Kultuuriministri 21. juuni 2006.a 
käskkirjaga nr 208 "Kultuurimälestisele kaitsevööndi määramine" kaitsevöönd. 
Kaitsevöönd piirneb Hiiuvälja kinnistu piiriga ning ei ulatu planeeringualale.  
 
Planeeringuala piirneb loodest, läänest, edelast ja lõunast kraavidega. Edelas ja 
lõunas kulgev kraav on ühtlasi Kambi maaparandussüsteemi eesvool nii 
Looduskaitseseaduse kui Maaparandusseaduse mõistes. Kraavi valgalaks jääv 
pind on alla 25km² (allikas: Pärnu Maaparandusbüroo). 
Looduskaitseseadusest ning Veeseadusest tulenevad maaparandussüsteemi 
eesvoolule järgmised piirangud: 
 
kalda veekaitsevöönd- 1m tavalisest veepiirist; 
kalda ehituskeeluvöönd- 25m tavalisest veepiirist; 
kalda piiranguvöönd- 50m tavalisest veepiirist. 
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Alale ulatub ka Sauga jõe kalda piiranguvöönd, mis on 200m tavalisest veepiirist. 
 
Hiiuvälja kinnistu on kuivendatud põllumajandusliku drenaažiga, mis on rajatud 
1963 aastal. Drenaažitorustikud on hinnanguliselt umbes (liiva sees) ning ei täida 
oma funktsiooni (allikas: Pärnu Maaparandusbüroo). Vastavalt 
Maaparandusseadusele tuleb planeerimise käigus jälgida, et ei halvendata 
naaberkinnistute kuivendusrežiimi. Selleks tuleb säilitada kinnistu piiril kulgevad 
kraavid. Kraavi hooldustööde kindlustamiseks peab jääma vabaks teenindusriba 
kraavi kaldal. Kraavidest üleminekukohtades paigaldada teede ehitamisel truup.  
 
Tehnovõrkudest asuvad alal 0,4kV ja 10kV elektri õhukaabelliinid, millel on 
kaitsevöönd vastavalt 2m ja 10m mõlemal pool piki liini telge. Liinid on ette 
nähtud planeeringu käigus ümber paigutada. Lisaks asuvad kinnistul Kambi 
alajaam, paralleelselt Nurme-Vana-Pärnu maanteega kulgevad 
survekanalisatsioonitorustik ning sidekaablid.  
 
Reljeef on Lääne-Eestile omaselt tasane. Maapinnakõrgused jäävad vahemikku 
4.21-5.62 m.  
 
Muldkatte moodustavad valdavalt leetjad gleimullad, mida iseloomustab 
pikaaegne liigniiskus. Mulla looduslik niiskusrežiim on tugevasti liigniiske. 
Huumushorisont võib olla toorhuumuslik. Maapinnalähedane põhjavesi on Eesti 
põhjaveekaitstuse kaardi alusel planeeringualal suhteliselt kaitstud (madal 
reostusohtlikkus). Moreenikihi paksus on 20-50m; liivsavi ning savi 5-10m.  
Pinnakattes valitseb liiv. 
 
Joonis 1 Mullastik (Maa-amet) 
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Joonis 2 Põhjavee kaitstuse kaart (Eesti Geoloogiakeskus) 
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Fotod planeeringualalt 16.11.2006.a 
 

 
                 

Planeeringuala lääneosa- perspektiivse     Planeeringuala 
Sulu-Papsaare teele mahasõidu asukoht  
 

       
Planeeringuala               Sulu-Papsaare tee 
 

Fotod planeeringuala kontaktvööndist 16.11.2006.a 
 

   
 

Nurme-Vana-Pärnu maantee ning      Sauga - Kambi valitsejamaja 
Tamme majapidamine                       
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Naabermajapidamised 

 
 

3.4   Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine 
Planeeringujärgselt jaotatakse Hiiuvälja kinnistu 45-ks krundiks – 28 äri- ja 
tootmismaa krunti (kruntide suurused jäävad vahemikku 3 234 – 8 526m²), 9 
ärimaa krunti (kruntide suurused jäävad vahemikku 3 908 – 18 688m²), 7 
transpordimaa krunti ning 1 tootmismaa krunt.  
 
Planeeringuga kavandatakse äri- ja tootmismaa alla ca 16 ha suurune maa-ala, 
ärimaa alla ca 6 ha, tootmismaa alla ca 0,05 ha ning teede alla ca 3 ha suurune 
maa-ala. Avalikku kasutusse jäävad transpordimaakrundid. Planeeritavate 
kruntide pindalad ja sihtotstarbed on toodud põhikaardil nr 3 ning tabelis 1. 
 
Planeeringu hoonestusalad kavandatakse selliselt, et vajadusel on võimalik 
krunte liita. 
Planeeringujärgsed krundipiirid ning nende nurgakoordinaadid on toodud 
kruntimise plaanil nr 5.  
 
 
Tabel 1 Maakasutuse bilanss 

krundi 
aadress 

planeeringu- 
järgne 

pindala, m² 

krundi 
sihtotstarve 

avalik 
kasutus 

krundi 
aadress 

planeeringu- 
järgne 

pindala, m² 

krundi 
sihtotstarve 

avalik 
kasutus 

Pos 1 18688 Ä 100%  Pos 23 4051 Ä 20%,T 80%  
Pos 2 7168 Ä 20%,T 80%  Pos 24 7211 Ä 20%,T 80%  
Pos 3 6559 Ä 20%,T 80%  Pos 25 7056 Ä 20%,T 80%  
Pos 4 6316 Ä 20%,T 80%  Pos 26 6481 Ä 20%,T 80%  
Pos 5 5924 Ä 20%,T 80%  Pos 27 6361 Ä 20%,T 80%  
Pos 6 6656 Ä 20%,T 80%  Pos 28 3926 Ä 20%,T 80%  
Pos 7 4912 Ä 100%  Pos 29 6642 Ä 20%,T 80%  
Pos 8 4766 Ä 100%  Pos 30 6610 Ä 100%  
Pos 9 4766 Ä 100%  Pos 31 8707 Ä 100%  
Pos 10 4227 Ä 100%  Pos 32 3234 Ä 20%,T 80%  
Pos 11 3958 Ä 100%  Pos 33 4049 Ä 20%,T 80%  
Pos 12 3908 Ä 100%  Pos 34 5827 Ä 20%,T 80%  
Pos 13 5703 Ä 20%,T 80%  Pos 35 3802 Ä 20%,T 80%  
Pos 14 5517 Ä 20%,T 80%  Pos 36 5489 Ä 20%,T 80%  
Pos 15 5517 Ä 20%,T 80%  Pos 37 8526 Ä 20%,T 80%  
Pos 16 5517 Ä 20%,T 80%  Pos 38 6135 L 100% + 
Pos 17 4051 Ä 20%,T 80%  Pos 39 6254 L 100% + 
Pos 18 5208 Ä 20%,T 80%  Pos 40 6021 L 100% + 
Pos 19 5517 Ä 20%,T 80%  Pos 41 8557 L 100% + 
Pos 20 5517 Ä 20%,T 80%  Pos 42 1348 L 100% + 
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krundi 
aadress 

planeeringu- 
järgne 

pindala, m² 

krundi 
sihtotstarve 

avalik 
kasutus 

krundi 
aadress 

planeeringu- 
järgne 

pindala, m² 

krundi 
sihtotstarve 

avalik 
kasutus 

Pos 21 5517 Ä 20%,T 80%  Pos 43 542 T 100%  
Pos 22 4063 Ä 20%,T 80%  Pos 44 669 L 100% + 

    Pos 45 3610 L 100% + 
        
   Kokku 251083m²    

 
 
 

3.5   Krundi ehitusõigus 
Tabelis 2 ning põhikaardil nr 3 on toodud kruntide ehitusõigused äri- ja 
tootmisfunktsiooniga hoonete püstitamiseks.  
 
 
Tabel 2 Kruntide ehitusõigus 

krundi  
aadress 

krundi 
 kasutamise  
sihtotstarve/ 
sihtotstarbed 

hoonete 
suurim  
lubatud 

arv krundil 

hoonete suurim 
lubatud 

ehitusalune 
 pindala/krundi 
täisehituse % 

hoonete  
suurim 
lubatud  
kõrgus 

 Pos 1 Ä 100% 4 7475 m² /40%  10m 
 Pos 2 Ä 20%,T 80% 3 3584 m² /50% 14m 
 Pos 3 Ä 20%,T 80% 3 3279 m² /50% 14m 
 Pos 4 Ä 20%,T 80% 3 2842 m² /45% 14m 
 Pos 5 Ä 20%,T 80% 3 2369 m² /40% 14m 
 Pos 6 Ä 20%,T 80% 3 1664 m² /25% 14m 
 Pos 7 Ä 100% 3 1964 m² /40% 10m 
 Pos 8 Ä 100% 3 1906 m² /40% 10m 
 Pos 9 Ä 100% 3 1906 m² /40% 10m 
 Pos 10 Ä 100% 3 1690 m² /40% 10m 
 Pos 11 Ä 100% 3 1583 m² /40% 10m 
 Pos 12 Ä 100% 4 (sh alajaam) 1563 m² /40% 10m/4m (alajaam) 
 Pos 13 Ä 20%,T 80% 4 (sh alajaam) 3422 m² /60% 14m/4m (alajaam) 
 Pos 14 Ä 20%,T 80% 3 3310 m² /60% 14m 
 Pos 15 Ä 20%,T 80% 3 3310 m² /60% 14m 
 Pos 16 Ä 20%,T 80% 3 3310 m² /60% 14m 
 Pos 17 Ä 20%,T 80% 3 2430 m² /60% 14m 
 Pos 18 Ä 20%,T 80% 3 3125 m² /60% 14m 
 Pos 19 Ä 20%,T 80% 3 3310 m² /60% 14m 
 Pos 20 Ä 20%,T 80% 3 3310 m² /60% 14m 
 Pos 21 Ä 20%,T 80% 3 3310 m² /60% 14m 
 Pos 22 Ä 20%,T 80% 3 2437 m² /60% 14m 
 Pos 23 Ä 20%,T 80% 4 (sh alajaam) 2430 m² /60% 14m/4m (alajaam) 
 Pos 24 Ä 20%,T 80% 3 3605 m² /50% 14m 
 Pos 25 Ä 20%,T 80% 3 3528 m² /50% 14m 
 Pos 26 Ä 20%,T 80% 3 2916 m² /45% 14m 
 Pos 27 Ä 20%,T 80% 3 2544 m² /40% 14m 
Pos 28 Ä 20%,T 80% 3 2355 m² /60% 14m 
Pos 29 Ä 20%,T 80% 3 2656 m² /40% 14m 
Pos 30 Ä 100% 4 (sh persp 

survetõstepumpla 
pealmaaehitis) 2644 m² /40% 

10m;6m* 

Pos 31 Ä 100% 3 3482 m² /40% 6m 
Pos 32 Ä 20%,T 80% 3 1940 m² /60% 10m;7m* 
Pos 33 Ä 20%,T 80% 3 2429 m² /60% 7m 
Pos 34 Ä 20%,T 80% 3 3496 m² /60% 10m;8m* 
Pos 35 Ä 20%,T 80% 3 1901 m² /50% 10m;9m* 
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krundi  
aadress 

krundi 
 kasutamise  
sihtotstarve/ 
sihtotstarbed 

hoonete 
suurim  
lubatud 

arv krundil 

hoonete suurim 
lubatud 

ehitusalune 
 pindala/krundi 
täisehituse % 

hoonete  
suurim 
lubatud  
kõrgus 

Pos 36 Ä 20%,T 80% 3 2195 m² /40% 10m 
Pos 37 Ä 20%,T 80% 3 2131 m² /25% 11m 
Pos 38 L 100% - - - 
Pos 39 L 100% - - - 
Pos 40 L 100% - - - 
Pos 41 L 100% - - - 
Pos 42 L 100% - - - 
Pos 43 T 100% - - - 
Pos 44 L 100% - - - 
Pos 45 L 100% - - - 
 
002 Ä   – ärimaa; 
003 T   - tootmismaa; 
007 L   - transpordimaa 
(vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 36 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja 
nende määramise alused). 
 
Suuremas osas planeeringualale kavandatavate hoonete suurimaks lubatud 
katuseharja kõrguseks on 14m.  
Kruntidel, mis külgnevad Nurme-Vana-Pärnu maanteega, on planeeritava 
hoonestuse suurimaks lubatud kõrguseks kavandatud 10m.  
Hiiuvälja kinnistu jääb Pärnu lennuvälja lähiümbruse tõusu- ja lähenemissektori 
takistustevaba piirangupinna sisse e lennuvälja kaitsevööndisse. Lennuvälja 
takistustevaba piirangupinna nõude täitmiseks ei tohi Hiiuvälja kinnistul 
lennuvälja kaitsevööndisse planeeritavate hoonete ehituslik piirkõrgus alates 
põhjapoolsest piirist ületada 6 meetrit ja sealt edasi lõunasse kaldega 1,2% kuni 
kinnistu lõunapiirini 12 meetrit. Lubatud hoonete kõrgused on ära toodud 
põhikaardil ja kruntide ehitusõiguse tabelis. 
 
10m;6m* hoonete suurim lubatud kõrgus väljaspool lennuvälja kaitsevööndit; 

   hoonete suurim lubatud kõrgus lennuvälja kaitsevööndis 
 
Vastavalt Lennundusseaduse § 35 lõikele 6 on lennuliikluse ohutuse tagamise 
huvides Hiiuvälja kinnistul keelatud: 

• suurõnnetuse ohuga ettevõtete rajamine, 
• kergestisüttivate ainete ja lõhkematerjali tootmine ja ladustamine, 
• auru- ja saasteainete väljutamisega seotud tootmisettevõtete rajamine, 
• lõhketööd ja maavarade kaevandamine, 
• nähtavat laserkiirgust tekitavate seadmete paigaldamine, 
• põlevmaterjalide ladustamine üle 3000 m³. 

 
Lindudest tuleneva ohu vähendamiseks on Hiiuvälja kinnistul keelatud 
tegevusteks: 

• prügilate ja jäätmekäitlusettevõtete rajamine, sh olmejäätmete ja 
taaskasutatavate materjalide ladustamine väljaspool hooneid, 

• kalatööstusettevõtete, lihatöötlemisettevõtete ja muude loomsete 
jäätmetega seotud ettevõtete rajamine. 

 
 



Audru valla Papsaare küla Hiiuvälja kinnistu 
detailplaneering 

 
 Töö nr 870/06 

15

Planeeringualale kavandatavate hoonete suurim absoluutkõrgus on 21.00m ning 
vähim absoluutkõrgus 5.50m. 
Planeeritavale krundile Pos 43 ühiskanalisatsiooni reoveepumplale on lubatud 
rajada ka maapealne ehitis. 
 
Juhul, kui tekib vajadus rajada alale veesurvetõstepumpla (sh sellele maapealne 
ehitis), on selleks maa-ala reserveeritud krundil Pos 30. Kui survetõstepumpla 
rajamise vajadust ei ole, võib reserveeritud ala hoonestada vastavalt 
planeeringukaartidele st hoonestada kogu hoonestusala ulatuses. 
 
Planeeritavate ehitiste kasutamise otstarbed vastavalt ehitise kasutamise 
otstarvete loetelule: 
 
12131 Restoran 
12132 Kohvik, baar või söökla 
12133 Kiirtoitlustushoone 
12139 Muu toitlustushoone 
12201 Büroohoone 
12209 Muu büroo- või administratiivhoone 
12311 Toidukauplus 
12312 Kauplus, mis ei ole toidukauplus 
12316 Bensiinijaama hoone 
12321 Toiduainete hulgiladu 
12322 Muu hulgiladu  
12332 Sõidukite teeninduse hoone  
12515 Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone  
12516 Kergetööstuse hoone  
12517 Puidutööstuse hoone  
12518 Masina- ja seadmetööstuse hoone  
12529 Muu tööstuse laohoone  
23051 Toiduainetetööstuse rajatis  
23052 Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse rajatis  
23053 Kergetööstuse rajatis  
23054 Puidutööstuse rajatis  
23055 Masina- ja seadmetööstuse rajatis  
23059 Muu nimetamata tööstusharu rajatis  
 
Kuna käesoleval ajal ei ole täpselt teada kavandatava tootmistegevuse 
spetsiifika, ei ole võimalik määrata objekte, mille projekteerimisel on vajalik viia 
läbi keskkonnamõjude hindamine. Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse 
määramine saab olema võimalik alles tootmishoonete projekteerimise faasis, kui 
on teada tootmise mastaapsus, põhimõtteline tehnoloogiline skeem, eeldatavad 
sisendid ning väljundid.  
 
Tööstuse ja ärimaale ehitamisel tuleb lisaks arvestada Pärnu ringraja ning Pärnu 
lennuvälja poolt põhjustatud kõrge müratasemega. Müratsoonis paiknevale äri- 
ja tööstusalale tuleb projekteerimise käigus prognoosida mürataseme suurus ja 
sellest lähtudes projekteerida hoonele nõutava heliisolatsiooniga 
piirdekonstruktsioonid.  
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3.6   Kruntide hoonestusala piiritlemine 
Planeeringuga on määratud kruntidele hoonestusala s o krundi osa, kuhu võib 
rajada ehitusõigusega lubatud hooneid. Hoonestusalale võib ehitada ka erinevaid 
rajatisi ning istutada puid. Rajatisi võib ehitada ka väljapoole planeeritud 
hoonestusala. 
Planeeringukaartidele kantud suurem hoonestusala võimaldab vabamalt valida 
hoonete asukohta ja kuju. Hoonestusala piiritlemisel on lähtutud 
tuleohutuskujadest.  
Planeering on koostatud selliselt, et vajadusel on võimalik krunte liita. Sel 
eesmärgil on hoonestusala näidatud üle krundipiiride, kuid ehitusjoon läheb 
seestpoolt piiri. Viimane kehtib juhul, kui naaberkruntidel on eraldi valdajad ja 
ehitus krundipiirini ei ole kooskõlastatud. Kui aga kaks või enam krunti ostetakse 
ühe omaniku poolt, on talle jäetud võimalus moodustada üks kinnistu ja 
hoonestada see planeeringuga näidatud omavahelis(t)est piiri(de)st sõltumatult. 
Hoonestusala on seotud krundipiiriga. 
Kohustuslikku ehitusjoont ei ole planeeringuga määratud, kuid hoonetest tekkiv 
ehitusjoon peab olema paralleelne alasiseste teedega. Enamjaolt asub ehitusjoon 
tänavapoolsest krundipiirist 8 m kaugusel, erandiks planeeritavatele 
alajaamadele reserveeritud hoonestusalad. 
 
 

3.7   Tee maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus 
Planeeringualale juurdepääs on kavandatud Nurme-Vana-Pärnu maanteelt. 
Mahasõidu lahendus täpsustub projekteerimisel.  
Alale on kavandatud neli tänavat, üks neist on planeeritud kulgema Kambi teele. 
Planeeritud tänavate tänavamaa laius on 18 meetrit, 18.5 meetrit ning 19.5 
meetrit. Tänavad on kavandatud kõvakattega veotänavatena sõidutee laiusega 7 
meetrit.  
Kõik tänavad on planeeritud kahesuunalistena. Ristmike planeerimisel on 
arvestatud raskeliiklusest tulenevate nõuetega. 
Alasisest bussiliiklust ei ole ette nähtud. Bussipeatused kavandatakse Sulu-
Papsaare tee äärde. Bussipeatuste asukohad täpsustuvad Sulu-Papsaare tee 
mahasõidu (ristmiku) projektiga. Tõenäoliselt kavandatakse üks 
autobussipeatustest krundile Pos 6; asukoht täpsustub projekteerimisel. Krundi 
Pos 6 arendamisel tuleb arvestada perspektiivse bussipeatusega ning selleni viiva 
kergliiklusteega.  
 
Kõigile tänavatele on kavandatud kõvakattega ühepoolne kergliiklustee. 
Kergliiklusteed on planeeritud 3 meetri laiustena.  
Eraldi kergliiklustee krunt (Pos 45) on kavandatud Sulu-Papsaare tee äärde, mis 
on kavandatud 2 meetri kaugusele Sulu-Papsaare tee ääres kulgevast kraavist 
ning tee laiuseks on planeeritud 3.5 meetrit. 
Planeeringualalt Sulu-Papsaare tee äärde kavandatud kergliiklusteele jõudmiseks 
on ette nähtud nn otsetee krundile Pos 6. Nimetatud kergliiklustee asukoht 
täpsustub projekteerimisel. 
 
Tänavate ristprofiil on toodud planeeringu põhikaardil nr 3 ning tehnovõrkude 
planeeringu kaardil nr 4.  
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Planeeritud tänavate osade laiused võivad muutuda projekteerimise käigus. Ka 
planeeritavad tänavate kõrgusmärgid on orienteeruvad ning vajavad 
täpsustamist konkreetse tänavaprojektiga. 
 
Kuna planeeritavatel kruntidel pole teada täpsed tegevusalad ja 
kasutusotstarbed, ei määrata käesoleva detailplaneeringuga täpseid 
juurdepääse. Juurdepääsude asukohad täpsustatakse hoonete projekteerimise 
käigus. 
Juhul, kui krundile Pos 1 kavandatakse tegevus, mis vajab otsest mahasõitu 
Sulu-Papsaare või Nurme-Vana-Pärnu maanteele, lahendada see eraldi 
ehitusprojektiga, mis kooskõlastada Pärnu Teedevalitsusega. 
 
Parkimine planeeringualal lahendatakse krundisiseselt. Tänavatel parkimine pole 
lubatud. Planeeringukaartidele parkimislahendust kantud ei ole, kuna pole teada 
täpsed tegevusalad, millest lähtub parkimisnormatiiv.  
Parkimiskohtade täpne arv ning paigutus täpsustatakse edasise projekteerimise 
käigus vastavalt hoone konkreetsele kasutusotstarbele. Aluseks tuleb võtta 
parkimisnormatiiv äärelinna kohta. Kui vastavalt hoone kasutusotstarbele ei ole 
võimalik normatiivseid parkimiskohti tagada, tuleb vähendada hoonete 
ehitusalust pindala. 
Parklad on soovitav jagada haljastusega, väikevormidega vms kuni 20 
autokohaga osadeks. 
 
Ala sisestel tänavatel kaitsevööndi määramiseks vajadus puudub. 
Vastavalt Teeseadusele on Sulu-Papsaare mnt kaitsevööndi laius 50 m äärmise 
sõiduraja teljest.  
Viitega Maanteeameti Pärnu Teedevalitsuse kirjale on Nurme-Vana-Pärnu mnt 
teekaitsevöönd 30m äärmise sõiduraja teljest. 
 
Planeeringualaga lõunasuunast külgneva Hiiu kinnistult mahasõit Sulu-Papsaare 
teele lahendatakse eraldi projektiga. Mahasõit lahendada neljaharulise ristmikuna 
arvestusega, et riigimaantee liiklussagedus on käesoleval ajal 2000 autot 
ööpäevas. Nimetatud projekt kooskõlastada täiendavalt Pärnu Teedevalitsusega. 
Nimetatud mahasõit saab teiseks juurdepääsuks ka käesolevale planeeringualale. 
 
 

3.8   Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted 
Planeeringualal ei esine väärtuslikku säilitatavat haljastust. 
 
Osaüldplaneeringus on kruntidele, mis jäävad vahetult Nurme-Vana-Pärnu mnt 
äärde, kavandatud kõrghaljastuse puhvertsoon eraldamaks teisele poole 
maanteed jäävat kavandatud elamuala tööstusalast. Soovituslikud liigid: kuusk 
(Picea), remmelgas (Salix). 
Puhvertsoon tuleb ette näha ka Kambi tee ääres paiknevale krundile Pos 31, 
kuna üle tee paikneb arhitektuurimälestis.  
Samuti näha ette kõrghaljastus Sulu-Papsaare tee äärsetele kruntidele 
teekaitsevööndisse. 
 
Planeeritavatel äri- ja tootmismaa kruntidel peab vähemalt 10% krundi pindalast 
olema haljastatud. Puude-põõsaste liigid, istutamise asukohad, heitlehiste ja 
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igihaljaste puude ja põõsaste osakaal jms määrata vastavalt krundi 
kasutusotstarbele, hoonestusele jms edasisel projekteerimisel. 
Kruntidel, mis asuvad Kambi maaparandussüsteemi eesvoolu vm kraavi ääres, 
on haljasala osakaal suurem, kuna krundile ulatub kas kalda ehituskeeluvöönd 
või hooldus/teenindusriba, mille ulatuses saab teostada kraavi hoolduseks 
vajalikke töid. Planeeringualaga külgnevatesse kraavidesse on lubatud juhtida 
eelnevalt puhastatud sademevett. 
 
Kruntide piiridele rajada piirded. Piirded peavad olema avaustega, sobima 
hoonestuse arhitektuuriga ning ei tohi asuda väljaspool krundi piire. Piirete 
suurim lubatud kõrgus on 2.2 meetrit ning lubatud materjal metall või PVC. 
Sulu-Papsaare ja Nurme-Vana-Pärnu maanteel liiklejate ohutuse tagamiseks on 
kruntidele Pos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,30,31 maantee poolsele küljele 
kohustuslik piirete rajamine, millele on ühtlasi keelatud juurdepääs.  
Kraavi äärde rajatav piire ei tohi takistada hooldustööde tegemist kraavi kaldal. 
 
 

3.9   Ehitistevahelised kujad 
Käesoleva detailplaneeringu koostamisel on arvestatud Vabariigi Valitsuse 
27. oktoobri 2004. a määrusega nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad 
tuleohutusnõuded“. 
 
Uushoonestuse minimaalseks tulepüsivusklassiks on määratud TP3; samas tohib 
ehitada kõrgema tulepüsivusklassiga hooneid. Hoonete tulepüsivusklassi 
määramisel juhinduda eelpool nimetatud tuleohutusnõuete määrusest. 
Vastavalt määruse „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ § 19 ei 
tohi tule levik ühelt ehitiselt teisele ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada 
olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Selle täitmiseks peab 
hoonetevaheline kuja takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, 
kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada 
ehituslike või muude abinõudega. 
 
Hoonetevahelise kuja arvestamisel võib lugeda üheks hooneks 
tuletõkkesektsiooni nõuetele vastavat hoonetekompleksi, kusjuures: 
sellised hooned peavad olema tuleohutusest lähtuvalt samases klassis, vastavalt 
kas TP1, TP2 või TP3; selliste hoonete kasutajate arv ja korruste pindala on 
väiksemad hoonetekompleksile kohalduvatest arvväärtustest. 
 
 

3.10   Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad 
3.10.1       Veevarustus, reovee- ning sademeveekanalisatsioon 
Kuna planeeringuala on hoonestamata, siis käesoleval hetkel seal ühisveevõrku, 
-kanalisatsiooni ning sademevee kanalisatsiooni ei ole. Ei ole teada ala 
konkreetsed tegevusalad ega inimeste arv, millest tulenevalt täpsustuvad vee- ja 
kanalisatsioonilahendused edasiste projektidega.  
Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud AS Pärnu Vesi poolt 06.02.2007.a 
väljastatud tehniliste tingimustega nr TT-620/06. 
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Planeeringujärgselt kavandatakse ala tänavatele veetorustikud, millest igale 
krundile on planeeritud ühendustorustik. Planeeringuga on veetorustik 
kavandatud piki Nurme-Vana-Pärnu maanteed. Prognoositav esialgne 
veetarbimine on 50 l/d inimese kohta (ca 30-60 m³/d). 
 
Juhul, kui planeeringualale tuleva vee surve pole piisav, on planeeringus ette 
nähtud võimalus rajada veesurvetõstepumpla, millele on maa-ala reserveeritud 
krundil Pos 30. Kui survetõstepumpla rajamise vajadust ei ole, võib reserveeritud 
ala hoonestada vastavalt planeeringukaartidele. 
 
Veetorustike projekteerimisel tuleb arvestada ka tuletõrjehüdrantidest tulenevate 
nõuetega. 
 
Planeeringuala kanaliseerimiseks on tänavatele kavandatud reoveekanalisatsiooni 
isevoolsed ja survetorustikud ning üks ühiskanalisatsiooni reoveepumpla. 
Reoveepumplale on ette nähtud eraldi kinnistu (krunt pos 43), millele on 
juurdepääs tagatud kõrvalasuvalt tänavaalalt. 
Kuna pumplasse juhitava reovee vooluhulk on tõenäoliselt üle 10 m3/d, peab 
pumpla kuja olema 20 meetrit. 
Planeeringualalt alguse saav survekanalisatsioonitorustik on kavandatud edasi 
kulgema piki Nurme-Vana-Pärnu maanteed Pärnu linna suunas. 
Igale krundile on planeeritud ühendustorustik isevoolsest tänavatorustikust. 
Kanalisatsioonitorustikku drenaaži- ja sademevee juhtimine on keelatud. 
 
Sademevee ja olmereovee kanalisatsioon on lahendatud lahkvoolsena. 
Planeeritavatele kruntidele ja tänavatele on kavandatud sademeveetorustik, mille 
kaudu suunatakse kõvakattega platsidelt (nii parklad kui ka näiteks laoplatsid) 
ning tänavatelt kogutud sademevesi olemasolevatesse kraavidesse.  
Alternatiivina nähakse tänavatel sademeveesüsteemina ette kraavid 
(sademeveekanalisatsiooni asemel), mille kaudu suunatakse tänavatelt kogutud 
sademevesi olemasolevatesse kraavidesse. 
Enne suublasse juhtimist tuleb saastunud sademevesi puhastada. 
Sademeveetorustike ja/või kraavide täpne paiknemine selgub edasise 
projekteerimise käigus. 
 
Planeeringualal asuvad drenaažitorustikud on hinnanguliselt umbes (liiva sees) 
ning ei täida oma funktsiooni. Planeeritavatel kruntidel võimalusel kasutada 
olemasolevaid drenaažitorustikke ning rajada uusi. 
 
Vee- ja kanalisatsioonitorustike põhimõtteline sidumine Pärnu linnaga on toodud 
kaardil nr 6. 
 
 
3.10.2          Tuletõrje veevarustus 
Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on planeeringualale kavandatud hüdrandid. 
Vastavalt standardile EVS 812-6:2005 Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje 
veevarustus on tuletõrjehüdrantide vahekaugus tööstusettevõtete ja ladude 
piirkonnas 100 m ning kogunemis- ja büroohoonete piirkonnas kuni 150 m. 
Planeeritud tuletõrjehüdrandid asuvad üksteisest normatiivsetel kaugustel. 
Tagatud peab olema kustutusvesi vooluhulga 20 l/s.  
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3.10.3 Elektrivarustus ja välisvalgustus 
Elektrivarustuse osa planeerimisel on aluseks OÜ Jaotusvõrgu Pärnu-Viljandi 
piirkonna tehnilised tingimused nr 115019. 
 
Toitepunktiks on kavandatud Kambi haruliini mast 14, millest on määratud 10kV 
maakaablitrassid planeeritavatele alajaamadele. Planeeringualale 
koormuskeskmetesse on kavandatud kaks uut kahe trafoga alajaama, mis 
paiknevad kruntidel Pos 13 ja 23. Alajaamade ümber on planeeritud ca 70m² 
suurune teenindusmaa. 
Tööstusala paremaks funktsioneerimiseks on ka Kambi alajaama asukohta 
planeeringuga muudetud. Kambi alajaam on kavandatud paigutada krundile Pos 
12; alajaamale on planeeritud ca 45m² suurune teenindusmaa. 
Alajaamad on kavandatud tänavamaa äärde ning neile on tagatud vaba 
juurdepääs. 
Olemasolevad 0,4kV ja 10kV õhukaabelliinid on kavandatud asendada 
maakaabelliinidega. Kambi alajaamast põhjasuunda kulgev õhuliin on 
kavandatud asendada maakaabelliiniga kuni mastini 8. 
 
Planeeritud kruntide elektrivarustuseks on kavandatud 0,4kV maakaabelliinid 
planeeritavatest alajaamadest ning kruntide piiridele on ette nähtud 0,4kV 
liitumiskilbid-kaablikapid. Liitumiskilbid on planeeritud enam-jaolt üks kilp kahe 
krundi kohta. 
Ka Tamme ja Kambimõisa maaüksusele suunduvad elektri õhukaabelliinid on 
planeeritud asendada maakaabelliinidega. 
Olemasolevate kesk- ja madalpingeliinide asendamine maakaabelliinidega ning 
neile uue trassi määramine toimub tellija kulul.  
 
Planeeritud teed ja tänavad on ette nähtud valgustada ühepoolse 
tänavavalgustusega. Krundisisesed suuremad platsid tuleb välisvalgustusega 
varustada krundivaldajal. Planeeritud valgustusklass tänaval on K4 või K5. 
Kaablite ja valgustite asukohad tuleb täpsustada tänavavalgustusprojektiga. 
 
 
3.10.4 Gaasivarustus 
Gaasivarustus on lahendatud vastavalt OÜ Averson poolt väljastatud tehnilistele 
tingimustele nr TT 1904/1. Planeeringujärgselt on ala soojavarustuseks ette 
nähtud gaasiküte. Kuna kinnistu juures puudub lähedal asetsev gaasitorustik, on 
vajalik projekteerida ja välja ehitada magistraal gaasitorustik alates Salme 
kaubanduskeskuse kinnistu (katastri nr 15904:003:1654) ja Nurme tee 
vaheliselt alalt piki Nurme teed kuni Nurme tee ja Sulu-Papsaare ristmikuni. 
Magistraal gaasitorustik projekteerida 200x18,2mm (PE100) läbimõõduga. 
Gaasitorustiku põhimõtteline teekond planeeringualale Salme kaubanduskeskuse 
kinnistu juurest on toodud kaardil nr 6.  
 
 
3.10.5       Telekommunikatsioonivarustus 
Telekommunikatsioonivarustus on lahendatud vastavalt Elion Ettevõtted AS 
tehnilistele tingimustele nr 6153369. 
Kõikidele planeeritavatele kruntidele on ette nähtud sideühendus. 
Rajatavatele hoonetele on ette nähtud sidekanalisatsiooni sisestused Sulu-
Papsaare tee servas kulgevast maakaablist.  
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Planeeringuga on määratud nö tehnovõrgukoridor piki Nurme-Vana-Pärnu 
maanteed. Sellega on jäetud võimalus pikendada tehnovõrke kuni Sulu-Papsaare 
tee ristmikuni. 
 
Planeeringuga ei ole määratud täpseid tehnovõrkude liitumispunktide 
asukohtasid, kuna ei ole teada hoonete paiknemine krundil. Konkreetsed 
liitumiskohad ning hoonete ühendused täpsustuvad edasise projekteerimise 
käigus. 
 
Samuti täpsustuvad edasiste projektidega planeeringujärgsed 
tehnovõrgukoridorid väljaspool planeeringuala (elektri maakaabelliin ning 
telekommunikatsiooniliin Hiiu kinnistul ning elektri maakaabelliin Kambi tee 
kinnistul). 
 
Planeeritav tehnovõrkude lahendus on toodud tehnovõrkude kaardil nr 4. 
 
 
3.10.6 Tehnovõrkude rajamise vajadus 
Tabel 3 Tehnovõrkude rajamise koondtabel 
 ligikaudne pikkus (jm) planeeringualal ning selle 

vahetus läheduses 

veetorustik 2 640 
olmereovee kanalisatsiooni 

survetorustik 
470 

olmereovee kanalisatsiooni 
isevoolne torustik 

1 900 

sademeveekanalisatsioon/kraav 2 020 
madalpinge elektriliin  2 490 
keskpinge elektriliin 1 765 
telekommunikatsioon 2 710 

gaasitorustik 2 620 
 

3.11   Keskkonnatingimuste seadmine 
Käesoleval arendusetapil ei ole täpselt määratud arendamispiirkonna 
kasutusvaldkonnad. Võimalike tööstusharudena on välja pakutud: 
ehitusmaterjalide ja –toodete tootmine, kergetööstus, puidutööstus, masina- ja 
seadmetööstus, toiduainetööstus, võimalikud on ka muud võimalikud 
tööstusharud. Lisaks nimetatutele on võimalike tegevusaladena välja pakutud: 
toitlustus, jae- ja hulgikaubandus, sõidukite teenindus. Kirjeldatud määramatuse 
tõttu ei ole käesolevas etapis võimalik ka täpselt määrata arendustegevusega 
kaasnevaid keskkonnamõjusid ning määrata leevendavaid meetmeid. 
 
Vastavalt Lennundusseaduse § 35 lõikele 6 on lennuliikluse ohutuse tagamise 
huvides Hiiuvälja kinnistul keelatud: 

• suurõnnetuse ohuga ettevõtete rajamine, 
• kergestisüttivate ainete ja lõhkematerjali tootmine ja ladustamine, 
• auru- ja saasteainete väljutamisega seotud tootmisettevõtete rajamine, 
• lõhketööd ja maavarade kaevandamine, 
• nähtavat laserkiirgust tekitavate seadmete paigaldamine, 
• põlevmaterjalide ladustamine üle 3000 m³. 
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Lindudest tuleneva ohu vähendamiseks on Hiiuvälja kinnistul keelatud 
tegevusteks: 

• prügilate ja jäätmekäitlusettevõtete rajamine, sh olmejäätmete ja 
taaskasutatavate materjalide ladustamine väljaspool hooneid, 

• kalatööstusettevõtete, lihatöötlemisettevõtete ja muude loomsete 
jäätmetega seotud ettevõtete rajamine. 

 
Lisaks tänavatele tuleb kindlasti sademevee kanalisatsioon rajada ka kruntide 
kõvakatteliste liikumisteede või tootmisotstarbel kasutatavate platside 
sademevete kogumiseks. Vältimaks reostustkandva sademevee juhtimist 
keskkonda, tuleb tootmis- ja laoplatsidel kogunev sademevesi üldjuhul enne 
ühisesse sademeveekanalisatsiooni/kraavi juhtimist puhastada kinnistutel 
paiknevates sademeveepuhastites. Sademevee puhastite täpsem paigutus tuleb 
täpsustada arendamise edasistes etappides. Sademevee puhastitena tuleb 
kasutada I klassi liiva-õlipüüdureid, mis tagaksid naftasaaduste sisalduse 
heitvees alla 5 mg/l ning soovituslikult heljuvaine sisalduse alla 40 mg/l 
(heljuvaine sisalduse piirväärtuse tagamine on kohustuslik alates 2010. a.). 
Vältimaks puhta sademevee juhtimist sademeveekanalisatsiooni ning tagamaks 
pinnasevee toitumine, tuleks puhas sademevesi käidelda eraldi potentsiaalselt 
reostunud sademeveest. Tinglikult puhas sademevesi, näiteks hoonete katustelt, 
tuleks võimalusel immutada kohapeal pinnasesse. 
 
Jäätmekäitlus tööstuspargis peab vastama Jäätmeseaduse, Pakendiseaduse ja 
Audru valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele ning Audru valla  korraldatud 
jäätmeveo rakendamise korrale.  
Vastavalt Audru valla jäätmehoolduseeskirjale peab jäätmevaldaja vältima 
ohtlike jäätmete segunemist tavajäätmetega ja omavahel, välja arvatud juhul, 
kui see on tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud ja sellega ei suurene oht 
tervisele ja keskkonnale. 
Vastava spetsialiseeritud kogumissüsteemi olemasolul ja juurutamisel tuleb 
taaskasutatavad jäätmed (papp, paber, metall, klaas, tekstiil jne) koguda 
olmejäätmetest eraldi ning ettevõtluses tekkivad ohtlikud jäätmed tuleb koguda 
tavajäätmetest eraldi.  
Jäätmevaldajad peavad omama või rentima piisavas koguses jäätmemahuteid 
või nad peavad jäätmekäitluslepingu alusel kasutama ühismahuteid. 
Jäätmemahutid tuleb paigutada selliselt, et jäätmevedaja pääseb takistamatult 
vähemalt 10 meetri kaugusel mahutist. 
 
Käesolevas arendusstaadiumis ei ole teada kavandatavate tegevuste täpseid 
mahtusid ning tehnoloogiaid, mille alusel oleks võimalik määrata objektide 
rajamisega kaasneda võiva keskkonnamõju võimalikkust ja objektide 
keskkonnamõju hindamise läbiviimise vajalikkust. Seega tuleb otsustajal 
tootmis- ja laomajandusega seotud objektide edasise arendamise staadiumis 
kaaluda olulise keskkonnamõju esinemise võimalikkust. Olulise mõju 
võimalikkuse kaalumisel tuleb lähtuda Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §3-6 sätestatud kriteeriumitest. 
Keskkonnamõju hindamise läbiviimise vajalikkuse kaalumisel tuleb kindlasti 
arvestada muude tegurite kõrval erinevate objektide võimaliku kumulatiivse 
mõjuga. Olulise keskkonnamõju ilmnemise võimaluse korral tuleb enne ehitusloa 
taotlemist läbi viia keskkonnamõju hindamine.  
Alale ei planeerita negatiivse keskkonnamõjuga ettevõtmisi ehk tootmisest 
lähtuvad mõjud ei ületa krundipiire. 
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3.12   Arhitektuurinõuded ehitistele 
Planeeritavate äri- ja tootmishoonete välisviimistlusmaterjale ei määratleta. 
Lubatud on ehitada ka kaar- ja viilhalle. 
Katusekatte materjale ning lubatavaid katuse tüüpe planeeringuga ei määratleta, 
kuid katuse harjajoon peab olema tänavapoolse krundipiiriga kas paralleelne või 
risti. Hoonete lubatud katusekallete vahemik on 0-20°. 
Kohustuslikku ehitusjoont planeeringuga ei määrata, kuid hoonetest tekkiv 
ehitusjoon peab olema paralleelne alasiseste teedega. 
Hoonete suurim lubatud korruselisus on kolm korrust. 
Sokli suurim lubatud kõrgus on 1 meeter. 
 
 

3.13   Servituutide vajadus 
Lähtuvalt asjaõigusseadusest tehakse ettepanek järgmiste isiklike kasutusõiguste 
seadmiseks: 
 

teeniv kinnisasi 
valitsev 

kinnisasi/isik 
selgitus 

 Gaasivarustuse valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
gaasivarustuse valdajale 
õiguse juhtida gaasitoru 

läbi kinnisasja ning 
hooldada kinnisasjal olevat 

gaasitoru. 

1,7,8,9,10,11,12,30,31 Veevarustuse valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
veevarustuse valdajale 

õiguse juhtida veetoru läbi 
kinnisasja ning hooldada 
kinnisasjal olevat veetoru. 

 
Kanalisatsioonitoru 

valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
kanalisatsioonitoru 

valdajale õiguse juhtida 
kanalisatsioonitoru läbi 
kinnisasja ning hooldada 

kinnisasjal olevat 
kanalisatsioonitoru. 

 
Telekommunikatsiooni
varustuse valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
telekommunikatsiooni-

varustuse valdajale õiguse 
juhtida 

telekommunikatsiooniliini 
läbi kinnisasja ning 

hooldada kinnisasjal olevat 
telekommunikatsiooniliini. 

1,30,31 
Elektrivarustuse 

valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
elektrivarustuse valdajale 
õiguse juhtida elektrikliini 

läbi kinnisasja ning 
hooldada kinnisasjal olevat 

elektriliini. 
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teeniv kinnisasi 
valitsev 

kinnisasi/isik 
selgitus 

12,13,23 
Elektrivarustuse 

valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
elektrivarustuse valdajale 
õiguse rajada alajaama 

kinnisasjale ning hooldada 
kinnisasjal olevat 

alajaama. 

27 
Sademeveetoru 

valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
sademeveetoru valdajale 

õiguse juhtida 
sademeveetoru läbi 

kinnisasja ning hooldada 
kinnisasjal olevat 
sademeveetoru. 

30 Veevarustuse valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
veevarustuse valdajale 

õiguse rajada 
survetõstepumpla 

kinnisasjale ning hooldada 
kinnisasjal olevat 
survetõstepumplat. 

Hiiu 
Elektrivarustuse 

valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
elektrivarustuse valdajale 
õiguse juhtida elektrikliini 

läbi kinnisasja ning 
hooldada kinnisasjal olevat 

elektriliini. 
 

 
Telekommunikatsiooni
varustuse valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
telekommunikatsiooni-

varustuse valdajale õiguse 
juhtida 

telekommunikatsiooniliini 
läbi kinnisasja ning 

hooldada kinnisasjal olevat 
telekommunikatsiooniliini. 

  
 

3.14   Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused 
Kuritegevuse riskide vähendamist reguleerib standard EVS 809-1:2002, mille 
kohaselt planeeritava ala keskkonnatüübiks on äri-, büroo- ja tööstuspiirkond. 
Kuritegevuse riskide vähendamiseks tuleb tagada hea nähtavus ja valgustus, mis 
vähendavad kuriteohirmu ning sissemurdmiste, vandalismiaktide, vägivalla, 
autodega seotud kuritegude, varguste ja süütamiste riski. 
Ka valduste sissepääsude arvu piiramine üheni õhtuti ja nädalavahetustel 
vähendab sissemurdmise riski. 
Erinevate ettevõtete alade tähistamiseks võib kasutada erinevaid suunaviitasid. 
See loob inimestele turvatunde, suurendab omaniku- ja kontrollitunnet ning 
vähendab seega kuriteohirmu.  
 
Lisaks tuleb projekteerimisel tagada selgelt eristatavad juurdepääsud ja 
liikumisteed, vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, 
aknad, lukud, klaasid). Turvalisust lisab ka korraliku piirdeaia rajamine 
kruntidele. 
 
Sõidukite parkimine on lahendatud krundisiseselt.  
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3.15   Muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad 
 kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus 

Muud seadustest tulenevad kitsendused: 
1) tegevuse piirangud maaparandussüsteemi eesvoolu kaldal ning 

teenindusribal (tegevus kooskõlas Looduskaitseseaduses ja 
Maaparandusseaduses sätestatuga); 

2) tegevuse piirangud tee kaitsevööndis (tegevus kooskõlas Teeseaduses 
sätestatuga); 

3) tegevuse piirangud tehnovõrkude ja -rajatiste kaitsevööndite ja kujade 
piires (alajaamad, elektri kaabelliinid, vee- ja kanalisatsioonitorustikud, 
gaasitorustikud, telekommunikatsiooniliinid, ühiskanalisatsiooni 
reoveepumpla)- tegevus kooskõlas määrusega Elektripaigaldise 
kaitsevööndi ulatus, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusega, 
määrusega Gaasipaigaldise kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise 
hooldusriba ulatus, Elektroonilise side seadusega, määrusega 
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded.  

 
 

3.16   Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike 
kahjude hüvitaja 
Planeeringu elluviimisega ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. 
Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide 
kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega kavandatud 
tegevustega.  
 
Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud hüvitab krundi igakordne 
omanik. 
 
 

3.17   Majandusliku võimalused planeeringu elluviimiseks 
Kehtestatud detailplaneering on aluseks konkreetsete ehitusprojektide 
koostamisel ning maakorralduslike toimingute tegemisel.  
Koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele projekteerimisnormidele ja heale projekteerimistavale ning 
ehitusprojekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud Ehitusseaduse § 
41 toodud nõuetele vastava isiku poolt (st registreeritud majandustegevuse 
registris). 
Ehitusõigused realiseeritakse krundi omanike poolt või krundi omanike tahte 
kohaselt. 
 
Planeeritavate ehituskruntidega seotud infrastruktuuri (parklad, tehnovõrgud jms 
kruntide piires) ehitab välja krundi omanik.  
Planeeringujärgsed teed, välisvalgustuse, vihmavee ärajuhtimissüsteemi ning 
teised tehnovõrgud ehitab välja piirkonna arendaja koostöös vastavate 
võrguettevõtetega.  
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Hoonetele ei väljastata enne ehituslubasid, kui on välja ehitatud 
planeeringujärgsed teed ning tehnovõrgud ja –rajatised. 
Samuti tuleb enne hoonetele ehituslubade väljastamist rajada planeeringujärgne 
kohustuslik kõrghaljastus. 
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B -  KAARD ID  

1. Situatsiooniskeem       M 1:10 000 

2. Tugiplaan       M 1:1 000 

3. Põhikaart          M 1:1 000 

4. Tehnovõrkude planeering     M 1:1 000 

5. Kruntimise plaan      M 1:1 000 

6. Vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustike skeem M 1:10 000 

7. Isevoolsete reoveekanalisatsioonitorustike 

orienteeruvad kõrgused ja langud   M 1:5 000 
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C  -  KOOSTÖÖ  P LANEER INGU  

KOOSTAM ISE L  J A  KOOSKÕLASTUSED   

1  Kooskõlastuste kokkuvõte 
 
Pärnu Maaparandusbüroo juhataja Ain Juurikas 04.12.2007 nr 10-2/107-1: 
tingimused: Planeering kooskõlastatud. Peale maa sihtotstarbe muutmist teatab omanik valla 
otsusest Pärnu MB-d, et kustutada antud kuivendussüsteemi osa MSR-ist; 
eraldi 3-l lehel ja drenaaži skeem 1-l lehel. 
 
Pärnu Teedevalitsuse juhataja asetäitja Margus Eisenschmidt 19.02.2008 nr 1-4/176: 
Kooskõlastame Audru vallas Papsaare külas Hiiuvälja kinnistu planeeringu. Enne kinnistule 
ehitusloa väljastamist Audru valla poolt, peab olema projektijärgselt väljaehitatud mahasõit Sulu-
Papsaare riigiteelt: 
eraldi lehel. 
 
Lääne-Eesti Päästekeskuse Insenertehnilise büroo peainspektor Margus Piik 13.03.2008 nr 7.3-
4/MP (2): 
Kooskõlastatud: 
Tehnovõrkude planeeringu kaardil. 
 
 
Planeeringu läbi vaadanud ja heaks kiitnud: 
 
AS Pärnu Vesi arendusjuht Mati Juursalu 28.02.2008 nr 53: 
Kooskõlastanud: 
Tehnovõrkude planeeringu kaardil ja eraldi lehel koostöö planeeringu koostamisel. 
Üks eksemplar tehnovõrkude kaardist üle antud. 
 
OÜ Jaotusvõrgu Pärnu-Viljandi piirkond võrguarengu projektijuht Ahto Sadam 12.03.2008: 
Kooskõlastatud: 
Tehnovõrkude planeeringu kaardil ja eraldi lehel koostöö planeeringu koostamisel. 
 
OÜ Averson maagaasi arendusjuht Ulla Saks 13.03.2008: 
Kooskõlastatud: 
Tehnovõrkude planeeringu kaardil ja eraldi lehel koostöö planeeringu koostamisel. 
 
Elion Ettevõtted AS sideliiniinsener Hans Sild 13.03.2008: 
Kooskõlastatud Elion Ettevõtted AS-ga tingimustel: vastavalt kooskõlastusele nr 8200719: 
Tehnovõrkude planeeringu kaardil, eraldi lehel koostöö planeeringu koostamisel ning eraldi lehel. 
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D  –  P LANEER INGU  L I SAD  

1) TAOTLUS DETAILPLANEERINGU ALGATAMISEKS 

2) AUDRU VALLAVOLIKOGU OTSUS DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE KOHTA 

3) AUDRU VALLAVALITSUSE KORRALDUS DETAILPLANEERINGU LÄHTEÜLESANDE KINNISTAMISE KOHTA 

4) DETAILPLANEERINGU LÄHTEÜLESANNE 

5) VÄLJAVÕTE AJALEHEST PÄRNU POSTIMEES DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE KOHTA 

6) AUDRU VALLAVALITSUSE KORRALDUS STRATEEGILISE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE ALGATAMATA JÄTMISE KOHTA 

7) DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KORRALDAMISE JA KOOSTAMISE RAHASTAMISE LEPING 

8) PÄRNU TEEDEVALITSUSE DETAILPLANEERINGU TINGIMUSED 

9) AUDRU VALLAVOLIKOGU PLANEERIMIS-, KESKKONNA- JA MAAKOMISJONI PROTOKOLL 

10) PÄRNU TEEDEVALITSUSE KIRI 

11) AUDRU VALLAVALITSUSE KIRI DETAILPLANEERINGU IDEEKAVANDI TUTVUSTUSE TOIMUMISE KOHTA 

12) VÄLJAVÕTE AJALEHEST PÄRNU POSTIMEES DETAILPLANEERINGU IDEEKAVANDI TUTVUSTUSE TOIMUMISE KOHTA 

13) DETAILPLANEERINGU IDEEKAVANDI TUTVUSTUSE PROTOKOLL 

14) DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE AVALIKUST ARUTELUST OSAVÕTJATE NIMEKIRI 

15) VAHUR TAMME SEISUKOHAD DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE KOHTA (E-KIRI) 

16) LENNUAMETI LÄHTETINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS  

17) AS PÄRNU VESI TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS 

18) OÜ JAOTUSVÕRGU PÄRNU-VILJANDI PIIRKOND TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS 

19) OÜ AVERSON TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS 

20) ELION ETTEVÕTTED AS-I TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS 

21) PÄRNU TEEDEVALITSUSE KIRI 

22) VAHUR TAMME SEISUKOHAD DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE KOHTA NING AUDRU VALLAVALITSUSE 
SEISUKOHAD (E-KIRI) 

23) AS PÄRNU VESI MÄRKUSED DETAILPLANEERINGULE (E-KIRI) 

24) PÄRNU TEEDEVALITSUSE TEHNILISED TINGIMUSED 

25) AUDRU VALLA NÕUNIKE ETTEPANEKUD DETAILPLANEERINGULE (E-KIRI) 

26) PÄRNU TEEDEVALITSUSE TEHNILISED TINGIMUSED RISTMIKU LAIENDAMISEKS TEE NR 19102 NURME-VANA-PÄRNU 
KM 6,39 

27) PÄRNU TEEDEVALITSUSE TEHNILISED TINGIMUSED TEE NR 19122 SULU-PAPSAARE MNT KM 0,90 RISTMIKU 
VÄLJAEHITAMISEKS 

28) AUDRU VALLAVOLIKOGU PLANEERIMIS-, KESKKONNA- JA MAAKOMISJONI PROTOKOLL 

29) AUDRU VALLAVOLIKOGU OTSUS DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE KOHTA 

30) VÄLJAVÕTE AJALEHEST PÄRNU POSTIMEES DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE NING AVALIKU VÄLJAPANEKU 

TOIMUMISE KOHTA 

31) VÄLJAVÕTE AJALEHEST PÄRNU POSTIMEES DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSTE KOHTA 

32) AUDRU VALLAVOLIKOGU OTSUS DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISE KOHTA 

33) VÄLJAVÕTE AJALEHEST PÄRNU POSTIMEES DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISE KOHTA 

34) KOOPIA TEHNOVÕRGUVALDAJATE KOOSKÕLASTUSTEST  


