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Üleujutused on kõige suuremaks probleemiks linnades, mis paiknevad mere kallastel. 

Üleujutus on laialt levinud looduslik oht, mis kahjustab märgatavalt vara, inimesi ja 

keskkonda. Kuna üleujutuste poolt põhjustatud kahjusid on võimalik leevendada või ära 

hoida, siis on oluline, et kohalik omavalitsus rakendaks rangemaid meetmeid planeerimise 

protsessis. Muutuva kliima tõttu suureneb sademete hulk, millega tuleb arvestada. Vanad 

olemasolevad sademevee süsteemid ei ole piisavad ning väikese haljastuse protsendi tõttu 

ei toimu ka sademete maapinda imendumist.  

Käesoleva magistritöö ülesanne on uurida haljastuse protsendi järgimist ja üleujutuste 

käsitlemist Pärnu linna üld- ja detailplaneeringutes ning säästlikke sademevee süsteeme, 

mida on võimalik kasutada Pärnu linnas. 

Töö tulemused: Loode-Pärnus oli uurimise aluseks 27 kinnistut, millest peaaegu pooled 

ehk 12 kinnistut ei järginud haljastuse nõuet ja 15 kinnistut järgisid üldplaneeringu või 

detailplaneeringuga kehtestatud haljastuse protsente. Loode-Pärnus on peamiseks 

kasutavaks sademevee süsteemiks sademeveetorustik. Üleujutusohtlikus piirkonnas, kus 

on toimumise tõenäosus üks kord kümne aasta jooksul, oli uuritavaks 9 detailplaneeringut. 

Neist 5 oli käsitlenud üleujutuse vastu leevendavaid meetmeid hoone ehitamisel ja 4 ei 

käsitlenud, mis moodustab peaaegu poole uuritavatest planeeringutest. Pärnu linnas on 

võimalik kasutada sademevete vähendamiseks lisaks traditsioonilistele süsteemidele 

säästlikke sademevee süsteeme. Mere ääres paiknevas Raeküla linnaosas on võimalik 

suunata kraavide abil suur sademevete hulk viibetiiki. Mai, Vana-Pärnu, Kesklinna, 

Rääma ja Rannarajoonis on võimalik kasutada säästlikest sademevee süsteemidest 

vihmaaedasid, vett läbilaskvaid pindasid, viibekraave ja puhveralasid.  

Diskussioon: Töö tulemusena võib öelda, et Loode-Pärnus on suur oht haljasalade 

kadumisele, kuna juba pooled kinnistutest ei ole täitnud üld- või detailplaneeringuga 

määratud haljastuse protsenti. Enamikest uuritud kinnistutest kasutab sademevete 

juhtimisteks sademeveetorustikke. Tagajärjena võib tekkida olukord, kus haljastuse 

osakaal kaob ja sademete hulga suurenemisega enam käesolevad sademevee süsteemid ei 

ole piisavad. Haljastuse abil saab aga sademeid osaliselt immutada ning nende 

voolukiirust aeglustada. Pool uuritud detailplaneeringutest käsitleb ainult üleujutusega 



 

 

toime tulemiseks leevendavaid meetmeid. Selle tulemusena ei suudeta lahendada 

võimalikke üleujutusriske hoonetele ning ei mõisteta piisavalt selle probleemi tõsidust. 

Kohalik omavalitsus peab rakendama meetmeid, mis aitavad vähendada üleujutusriske 

ning hoonete planeerimisel võtma kasutusele meetmeid üleujutustest tingitud probleemide 

vähendamiseks.       
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Floods are the biggest problems in the towns situated on the shores of the sea. Floods 

are a widespread national hazard, which severely damages people, property and the 

environment. Since flood damage can be mitigated or prevented, it is important for the 

local government to implement stricter measures in the planning process. Due to the 

changing climate, the amount of precipitation that must be taken into account increases. 

The old existing rainwater systems are inadequate and due to the low percentage of 

greenery, there is no soil absorption of precipitation. 

The purpose of this Master's thesis is to study the percentage of greenery and flood 

management in the general and detailed plans of Pärnu and Sustainable Urban Drainage 

Systems that can be used in Pärnu. 

Results of the thesis: In Northwestern Pärnu, the survey was based on 27 properties, 

of which almost half or 12 properties did not comply with the greening requirement and 

15 properties followed the percentages of greenery or detailed plan. In Northwestern 

Pärnu the main used rainwater system is rainwater piping. In the flood-prone area, 

where there is a probability of occurrence once every ten years, 9 detailed plans were 

investigated. Of these, 5 had dealt with flood mitigation measures in the construction of 

the building and 4 did not. It makes for almost half of the plans under investigation. In 

addition to traditional systems, rainwater systems can be used to reduce rainwater in 

Pärnu. In the Raeküla district near the sea it is possible to direct a large amount of 

rainwater to the retention ponds by means of ditches. In Mai, Vana-Pärnu, Kesklinn, 

Rääma and Rannarajoon it is possible to use rain gardens, permeable surfaces, swales 

and detention basins of Sustainable Urban Drainage Systems. 

Discussion: As a result of the work, it can be said that in Northwestern Pärnu there is a 

great risk of loss of greenery, as half of the real estates have not met the percentage of 

greenery specified in the general or detailed plan. Most of the properties surveyed use 

rainwater piping for rainwater management. As a result, a situation may occur where 

the proportion of greenery disappears and current rainwater systems are no longer 

sufficient as precipitation increase. We can partially absorb precipitation with the help 

of greenery and slow down their flow rate. Only half of the detailed plans studied deals 



 

 

with mitigation measures. As a result, the potential flood risks to buildings cannot be 

solved and the seriousness of this problem is not sufficiently understood. The local 

government must implement measures that help reduce flood risks and take measures 

to reduce the problems caused by floods in the planning of buildings. 
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SISSEJUHATUS 
 

Üleujutused on kõige suuremaks probleemiks linnades, mis paiknevad mere kallastel. 

Üleujutus on laialt levinud looduslik oht, mis kahjustab märgatavalt vara, inimesi ja 

keskkonda. Arvestades kliimamuutusi, on ruumilise planeerimise ja üleujutusriskide 

juhtimise omavahelise sidumisega võimalik üleujutusohtusid leevendada (Nedovic-Budic, 

Ran 2016). Kuna üleujutuste käigus saavad kannatada nii elanike vara kui ka hooned, siis on 

oluline, et kohalik omavalitus kaalub tõsiselt hoonete püstitamist nendesse piirkondadesse 

ja rakendab üleujutusi leevendavaid meetmeid juba plaanerimisprotsessi käigus.  

Üleujutused võivad lisaks looduslikele olla ka inimeste poolt põhjustatud. Vastavalt 

erinevate loodustegurite ning inimtegevuse mõjule tekivad erinevat tüüpi üleujutused. Kõige 

paremini on tuntud merede ja jõgede üleujutused, kuid ka pikaajalised, intensiivsed ja 

lokaliseeritud sademed võivad põhjustada kanalisatsiooni või põhjavee üleujutusi. 

Üleujutused avaldavad märkimisväärset mõju inimtegevusele, seades ohtu inimelud, 

kinnisvara ja keskkonna. Ohustatud võivad saada eluase, transport, avalike teenuste 

infrastruktuur ning kaubandus-, tööstus- ja põllumajandusettevõtted (The Planning 

System…2009). Inimeste vähesed teadmised kliimamuutustest, haljastuse osakaalu 

tähtsusest ja üleujutustest, tingivad hoonete ehitamise ilma võimalikke tekkivaid ohtusid 

arvestamata.  

Pärnu linnas on vastavalt ilmastikuoludele kevadel ja sügisel suureks probleemiks 

üleujutused merevee taseme tõusu tõttu. Üleujutuste mõju vähendamiseks on oluline leida 

ja hinnata erinevaid leevendavaid meetmeid juba planeerimise protsessis. Tiheasutusaladel 

või ka hajaasustusega aladel on üleujutuse probleemide tekkimine enamasti kas ebapiisava 

planeerimise või kohustuste täitmata jätmise tulemus (Ojamets 2010).  

Arenduse käigus soovitakse sageli kaotada ära haljasalad, et rajada parkimiskohti ning ei 

arvestata mere ääres üleujutuse võimalike ohtudega. Üleujutuse ohtu ning pinnavee tõusu on 

võimalik vähendada erinevate võimaluste abil. Selle töö eesmärgiks on uurida 

planeeringutes kasutatavaid üleujutuse leevendamise meetmeid, haljastuse osakaalu 



 

 

järgimist vastavalt üld- või detailplaneeringule, detailplaneeringus käsitletavaid sademevee 

süsteeme ja säästlikke sademevee süsteeme, mida on võimalik kasutada Pärnu linnas.  

Teema valik on seotud minu töötamisega Pärnu linnavalitsuses planeeringute spetsialistina 

ning ka seetõttu, et Pärnu on minu kodulinn ja üleujutused on Pärnu linnas probleemiks.  

Magistritöö esimene osa põhineb interneti- ja teadusallikatel. Selgitatud on üleujutuse 

põhjuseid linnades. Kuna kliimamuutused on oluline tegur sademete suurenemisel ning 

üleujutuste tekkel, siis on vaja selgitada nende mõjud. On olemas erinevaid programme, mis 

tegelevad kliimamuutustega kohanemisega. Sademete suurenemisega tuleb kasutusele võtta 

ka täiendavaid meetmeid ja süsteeme.  

Magistritöö teine osa uurib Pärnu linna haljastuse osatähtsust maakattes ja 

sademeveesüsteemide käsitlust planeeringutes, üleujutuste teema käsitlust 

detailplaneeringutes ja säästlike sademevee süsteeme, mida on võimalik kasutada. 

Töö koostaja tänab magistritöö valmimisele kaasa aidanud juhendajat Valdo Kuusemetsa. 

  



 

 

1.TEOREETILINE OSA 
 

1.1 Üleujutused linnades 
 

Üleujutuste poolt on kõige rohkem ohustatud linnad, mis paiknevad mere kallastel. Nendes 

piirkondades peab kohalik omavalitsus kaaluma tõsisemalt uute hoonete püstitamist, kuna 

üleujutused võivad tekitada kahju nii inimesele kui ka varale. Samuti on üleujutuste 

probleem laialt levinud linnades, kus on haljastuse protsent väike ning sademevete juhtimise 

süsteeme ei ole piisaval hulgal või need ei tööta efektiivselt. Kuna sademeveetorustike 

hooldamine on kallis, siis selle tõttu on paljudes linnades need vananenud ning 

renoveerimistöödeks ei ole piisavalt rahalist ressurssi.  

Üleujutusrisk on suhteliselt kõrge linnakeskustes, mis kasvavad eriti kiiresti ja paiknevad 

jõgede ääres ning rannikualadel. Linnade kasv suurendab üleujutusriski ning seetõttu 

vähendatakse puhveralasid, suurendatakse mitteläbilaskvaid pindasid ja vähendatakse 

filtreerivat pinnast äravoolu kiirendamiseks (Land Use Planning…2017). Vajalik on ka 

haljastuse osakaalu hoidmine nõutud piires, kuna kõvapinnaga aladel ei ole võimalik 

sademeid immutada ning on suurem oht üleujutuse tekkeks.  

Vastavalt erinevate loodustegurite ning inimtegevuse mõjule tekivad erinevat tüüpi 

üleujutused. Üleujutused jaotatakse liigiti olenevalt mõjust või tekke põhjusest (Ojamets 

2010): 

Äkktulvad- ootamatult tekkivad üleujutused, mis on põhjustatud jõe või oja kiirest 

veetõusust. Tavaliselt kestab üleujutus lühikest aega, tekib suure vihma või sula ajal. 

Äkktulvad tekivad tavaliselt kevadel või sügisel, kui on järsk temperatuuri muutus, mille 

tulemusena toimub kiire lume sulamise protsess või kui on pikemat aega kestev pidev 

vihmasadu.  

Sujuvalt kujunevad üleujutused- on põhjustatud pikaajalistest rohketest sademetest või 

lume sulamisest. Toimuvad piirkondades, kus asuvad jõed, ojad või järved.  

Sademevee üleujutused tiheasustusaladel- on põhjustatud vett mitteläbilaskvalt pinnalt 

kiiresti äravoolavast vihmaveest või lumesulaveest. Kõige sagedamini kesklinnades, kus on 

suur kõvapinna osakaal.  



 

 

Vihmaveest või lumesulaveest põhjustatud üleujutused väljaspool tiheasustusalasid-  

on üleujutused aladel, mille reljeef ei võimalda tekkiva vee kiiret ära voolamist, mistõttu 

vesi jääb pikemaks ajaks paigale. Esineb piirkondades, kus maapind on erinevate 

kõrgustega. 

Põhjavee üleujutused- on põhjustatud maapinnale jõudvast põhjaveest. Tekivad linnades, 

kus põhjavee tase on kõrgem, nagu näiteks Pärnu. 

Vooluveekogu sängi täitumisest põhjustatud üleujutused- tekivad vooluveekogu sängi 

mõõtmete vähenemisest erinevatel põhjustel, näiteks jää kogunemine mingisse punkti. See 

tähendab, et vooluveekogu on muutunud kitsamaks või jää on ummistanud vooluveekogu. 

Selle tulemusena hakkab vee surve takistusest üle pressima ning vesi tõuseb üle kallaste. 

Järvede üleujutused- on põhjustatud näiteks tuulesuunast, tormituultest või suurtest 

sademete hulgast. 

Rannikumere üleujutused- on põhjustatud meretaseme tõusust. 

Avariidest põhjustatud üleujutused- on üleujutused, mis on põhjustatud tõkestavate 

rajatiste, näiteks paisu purunemisest. Võivad olla ka inimeste poolt põhjustatud (Ojamets 

2010). 

Inimtekkelised üleujutused - on maaomaniku ja veekasutaja tegevusest või tegevusetusest 

põhjustatud üleujutused, põhjuseks kaldakindlustuse, tammi, paisu ja muu rajatise 

purunemine; pinnase erosioon, maalihe või maa soostumine (Lokko 2016). Erinevate 

veerajatiste hooldamine ja vajadusel nende rajamine on inimeste enda ülesanne. Kui puudub 

erinevatel rajatistel järelevalve, siis ongi tulemuseks üleujutuste teke.  

Rannikualadel olevad linnad asuvad tavaliselt madalatel aladel, kus äravool on raskendatud 

ilma pumpamiseta. Suurvesi või tormituuled võivad takistada üleujutuste äravoolu merre 

ning põhjustada pikaajalisi üleujutusi saastunud üleujutusveega linnas. Tihedasti asustatud 

linnapiirkondades võivad üleujutuste tagajärjel tekkinud kahjustused seisata linna arengu 

aastateks. Linnas olevaid üleujutusi võib liigitada üleujutusteks, mis on tingitud kohalikest 

sademetest, üle jõe kallaste tõusuveest, tõusuvee kõrgpunkti ületamisest või tormidest. 

Kohalikest sademetest põhjustatud üleujutused on tingitud ebapiisavast või nõrgast 

äravoolust (Tingsanchali 2011). Seepärast on oluline rannikualadel olevate linnade puhul 

rajada korralikud sademevee süsteemid.  



 

 

Inimesed on oma tegevusega muutnud sademeveega seotud keskkonda nii positiivselt kui ka 

negatiivselt. Ühel poolt on rajatud sademeveetorustikud ebameeldivate üleujutuste 

leevendamiseks ja vältimiseks, teisest küljest aga on suur sademeveetorustiku arendus 

vähendanud keskkonna loomulikku vastupanuvõimet nii sademevee mahtude kui ka 

reostusega toimetulekuks, kuna rajatakse suuremates piirkondades ainult 

sademeveetorustikke ja vähendatakse krundil paiknevat haljastuse osakaalu. (Pärnu linna 

sademevee… 2016). Asfalt ja kõvapindade pindala on aasta-aastalt kasvanud ning haljastuse 

osakool on suurel hulgal  vähenenud. Selle tulemusena ei ole enam sellist pinnast, mis imaks 

endasse sademevett. Nii tekib olukord, kus tuleb hakata sademevee ära juhtimiseks looma 

uusi äravoolusüsteeme, mille hooldamine on tunduvalt kallim ning vajab ka järjepidevat 

hooldust.   

Linnades võib esineda nii looduse poolt kui ka inimtegevuse tulemusena tekkinud üleujutusi. 

Looduse poolt ise tekkinud üleujutuste põhjuseks võivad olla sademed, lumi, temperatuur, 

kõrge põhjaveetase. Sel juhul ei ole võimalik looduslikke tegureid vähendada või vältida, 

vaid tuleb võtta kasutusele meetmed nende leevendamiseks ja nendega toimetulekuks.  

On olemas ka olukordi, kus üleujutuste põhjustajad on hoopis inimesed ise. Nendeks 

põhjusteks võib nimetada erinevate üleujutuste leevendamise meetmete arvestamata jätmist, 

sademevete trasside või kraavide välja ehitamata jätmist. Põhjusteks on sageli ka rahaliste 

vahendite kokkuhoidmine, kuigi hiljem tekkivad kahjud on tunduvalt suuremad. 

Sademevete trasside rajamise puhul unustatakse hilisem hooldus, mille tõttu torustik ei toimi 

enam nii hästi ja tekivad erinevad ummistused.  

Kliimamuutused mõjutavad teataval määral kõiki linna elanikke ja ettevõtteid. Seepärast on 

oluline jagada informatsiooni selle kohta, kuidas kliimamuutus mõjutab linna ja kuidas 

lahendatakse kliimamuutustest tingitud probleemid, et linnas oleks turvaline ja hea elada. 

(Copenhagen climate adaption plan 2011). Elukeskkonnale mõju avaldamise tõttu on väga 

oluline kliimamuutusi puudutava informatsiooni kogumine. 

 

1.2  Kliimamuutused ja selle mõjud 
 

Maa kliima on olnud aegade jooksul pidevas muutumises. Sellega tuleb kohaneda nii 

inimestel, loomadel kui ka taimedel (Copenhagen climate adaption plan 2011). Üleujutuste 



 

 

sagedus ja tõsidus on viimase kahekümne aasta jooksul tõusnud ning on hakanud mõjutama 

ka piirkondi, kus üleujutused olid varem haruldased  

Viimase aastakümne jooksul on märgatavalt suurenenud teadlikkus kliimamuutuse 

võimalikest mõjudest üleujutusriskidele (Richards jt 2008). Tänapäeval ei ole teadlastel 

kahtlust, et atmosfääris kasvava CO2 taseme vahel on seos inimtegevuse ja tõusva 

temperatuuri vahel. Kliimamuutuste tagajärgede täielikku ulatust ei ole veel siiani teada. 

Kuid üks asi on selge: mida suurem on kasvuhoonegaaside hulk ja tase atmosfääris, seda 

suuremad on muutused kliima osas Maal (Copenhagen climate adaption plan 2011). Suurte 

kliimamuutuste tõttu on raske üleujutusi ette ennustada.   

Peamine Eesti kliimat mõjutav tegur on riigi geograafiline asend ning kuulumine 

parasvöötme merelise ja mandrilise kliima vahelisse üleminekutsooni. Sademete hulk aastas 

ületab aurumise peaaegu kaks korda. See tähendab, et kliima on väga niiske ja suurendab 

üleujutuste tekke riski. Kõige tähtsam näitaja on üleujutuste puhul sademete intensiivsus. 

Selle abil saab teada, kui palju sademeid jõuab teatud aja jooksul maapinnale. Hetkel Pärnu 

sademete intensiivsuse kohta statistika puudub (Pärnu linna sademevee… 2016). Seetõttu 

on Pärnu linnas tähtis välja selgitada, kui suur on sademete osakaal üleujutuste tekkimises. 

IPCC aruande alusel asub Eesti viimaste kümnendite kiireima temperatuuri tõusuga 

piirkonnas. Keskmine temperatuur on tõusnud peamiselt jaanuarist maini, mõningal määral 

ka juunis. Merele jää tekke aeg on olnud püsiv,  kuid jää kadumine ja taandumine talvel on 

muutunud varasemaks (19-39 päeva). Talvisel perioodil on sademete hulk kasvanud 

(Ojamets 2010). IPCC neljandas hindamisaruandes jõuti ühisele järeldusele, et kliima 

soojeneb ning kliimamuutused suurendavad üleujutusriski (The Planning System…2009). 

Kohalikel omavalitsustel on vajalik selle tõttu luua erinevad kliimamuutustega kohanemise 

programmid. Eriti puudutab see omavalitsusi, mis paiknevad rannikualadel. 

Ennustuste kohaselt võib Läänemere piirkonnas keskmine temperatuur tõusta 2 kuni 5 oC 

aastaks 2100. Sellest uurimusest järeldub, et enamus sellest soojenemisest ilmneb 

Läänemere ida ja põhja osas talvisel ajal ning lõuna osas suvisel ajal. Selle tulemusena 

väheneb keskmine jääkate. Botnia laht ja suured osad Riia ja Soome lahest muutuvad 

jäävabaks. On võimalik, et merepinna tase tõuseb 20-80 cm. Vastavalt hiljutistele 

ülemaailmsetele ennustustele tõuseb veetase 2 meetrini aastaks 2100 (Climate Change 

Adaptation…2011). 



 

 

Eestis rannikualade kaitsega tegelevad hetkel eraettevõtted ja kohalikud omavalitsused. 

Kohalikud omavalitsused on kõige tähtsamad huvirühmad rannikualade kohandamisele 

Kuni käesoleva ajani Eesti kliimamuutuste poliitika keskpunktis on olnud kliimamuutuste 

leevendamine. Kliimamuutuste mõjusid Eestis peetakse suhteliselt väikesteks vaatamata 

talvehooajaks prognoositud üleujutustele ja tormidele. Etteennustatavad temperatuuri tõus 

ja sademed avaldavad Eesti majandusele rohkem positiivset kui negatiivset mõju. 

Strateegiline lähenemine rahvuslikul tasandil, mis puudutab kliima muutustega 

kohandamist, hetkel puudub. Üheks arengu takistuseks on olnud ka kliimamuutuste 

riskianalüüside puudumine. Hetkel uurimused katavad peamiselt mere- ja rannikualasid, 

kuid puuduvad kliimamuutuste mõjude analüüsid inimese tervisele (Climate Change 

Adaptation…2011).  

Kliimamuutuste võimalike mõjude suhtes on palju ebakindlust ning seetõttu tuleks 

rakendada ettevaatusprintsiipi. Teostada piirkondlikud hindamised, strateegilised 

hindamised maakonna või linna tasandil ja üksikasjalikud asukohapõhised hindamised 

üleujutusriski kohta, võttes arvesse kliimamuutuste mõjusid. Uuringud tuleb läbi viia 

kohalike omavalitsuste ja arendajate poolt vastavalt olukorrale (The Planning 

System…2009). Piirkonna arendamiste puhul viib strateegilise hindamise ja muud vajalikud 

uuringud läbi arendaja. Kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu koostamisel või 

detailplaneeringu menetluse puhul on tellija tavaliselt kohalik omavalitsus ise.  

Kliimamuutuse tulemusena 21.sajandil on meretase tõusnud ja tormide hulk suurenenud. 

Hooned, mis paiknevad jõekallaste läheduses, võivad saada kahjustada ja nende eluiga 

lüheneb. Seetõttu tuleb muuta nende hoonete konstruktsiooni ja mõelda selle peale, kuidas 

nende kahjustuste riski vähendada (Allender, Sutrisna 2014). Tuleb arvestada erinevate 

võimalike üleujutuste ohtudega hoonete planeerimisel. Üleujutuse ohtlikes tsoonides 

paikevatel hoonetel tuleb kasutada eri meetmeid, mille tulemusena saab vältida võimalikke 

kahjusid. Kohalike omavalitsuste üldplaneering peab juba arvestama võimalike 

kliimamuutuste võimalike ohtudega, mille tagajärjel saavad kahjustada hooned. Piirkonnad, 

kus on suurem võimalus kahjustuste tekkeks peavad olema ette seatud nõuded ja 

leevendavad meetmed, mida kasutatakse planeerimisel ning hiljem ka juba ehitusprojekti 

koostamisel.  

 

 



 

 

 

1.3  Kliimamuutustega kohanemise strateegiad 
 

Arusaam üleujutuse ohust inimeste ja vara suhtes on kasvavas trendis. See on üha enam esile 

toonud vajaduse välja töötada tõhus strateegia üleujutuseriskide vähendamiseks 

linnakeskkonnas. Üleujutusriskide maandamiseks 20.sajandil on vajalikud jätkusuutlikud 

meetmed: insenertehniliste lahenduste leidmine, sademeveekanalisatsiooni kasutamine 

(Richards jt 2008). Oluline on ühtse süsteemi väljatöötamine üleujutuste vältimiseks ja 

riskide maandamiseks.  

Erinevate uuringute tagajärjel on jõutud järeldusele, et kliima muutub ning nende 

muutustega tuleb kohaneda. Kliimamuutustega kohanemiseks ning üleujutuse 

probleemidega toimetulemiseks on loodud erinevaid programme ja strateegiaid nii 

rahvusvahelisel tasandil kui ka Eestis.  

 

Kopenhaageni kliimamuutustega kohanemise programm 

Kopenhaagenis on jõutud järeldusele, et kliimamuutused toimuvad järjepidevalt ning 

nendega toimetulemiseks tuleb kohaneda. Kohanemise jaoks on välja töötatud 

kliimamuutustega kohanemise programm, mis sisaldab erinevaid tähtaegu ning meetmeid.  

See arengustrateegia prognoosib, kuidas kliima tulevikus muutub. Programmi stsenaarium 

eeldab, et ülemaailmne keskmine temperatuur tõuseb 21. sajandi jooksul umbes 3 kraadi. 

Lisaks näitavad viimased jää- ja lume sulamise arvutuste registreerimised, et toimuvad 

oluliselt suuremad sulamised kui varem (Copenhagen climate adaption plan 2011). See 

tähendab, et sulamise tagajärjed on suuremad kui varasematel aastatel.  

Programmis on välja toodud viis meedet, mis on Kopenhaagenile olulised kliimamuutustega 

kohanemiseks: 

1. Äravoolu meetodi arendamine paduvihmade ajal  

2. Roheliste lahenduste rajamine üleujutusriskidega toimetulekuks 

3. Hoonetele passiivse jahutuse suurem kasutamine  

4. Kaitse mere üleujutuste eest 

5. Kliimamuutustega kohanemise ühise strateegia ettevalmistamine 



 

 

Selle kava rakendamiseks tähtsaim on ellu viia 5. punkt. Teised nendest punktidest on kava 

lahutamatud osad  (copenhagen climate adaption plan 2011). 

Kohalik omavalitsus peab edendama elanikkonna kohandumist kliimamuutuste ja 

keskkonnaga, arvestades sellega linna infrastruktuuri planeerimisel. Näiteks rohealade 

arendamisel toimub kuumasaarte ja sademevete vähendamine, samal ajal virgestusalade 

suurendamise abiga (copenhagen climate adaption plan 2011). Haljastuse osakaal on väga 

tähtis kuumasaarte tekkimise vältimiseks ning tähtis sademevete ärajuhtimisel. 

Asfaltpindade ja kõvakattega pindade teke aitab kaasa kuumasaarte tekkimisel, mille tõttu 

peavad omavalitsused üldplaneeringutes paika panema täpse haljastuse osakaalu.  

Oluline on kliimamuutustega kohanemisel arvestamine erinevate võtmeteguritega 

(copenhagen climate adaption plan 2011): 

1. Paindlik kohandamine 

Väga pikaajalises perspektiivis on kliima tulevase arenguga arvestamine konkreetse 

stsenaariumi järgi ebaotstarbekas, kuna kliimamuutusi ei ole võimalik ennustada ette nii 

täpselt pikema aja jooksul. 

2. Seosed teiste planeerimistega 

 

Kliimamuutustega kohanemine on tihedalt seotud linnaarengu pikaajalise planeerimisega, 

loodus- ja keskkonnavaldkonnaga. Kliimamuutustega kohanemine on seepärast nendes 

sektorites, mida kliimamuutus mõjutab, otsustava tähtsusega erinevate strateegiate 

rakendamisel. Kliimamuutustega kohanemine võib muutuda linna tähtsaks väärtuseks ja 

aidata tagada majanduskasvu (copenhagen climate adaption plan 2011). Selle tõttu on tähtis 

tihedate seoste loomine erinevate valdkondadega ning nendega arvestamine planeerimises.  

3. Kõrge tehniline tase 

 

Linna kohandamine kliimamuutustega on kallis. Seepärast on oluline, et investeeringute 

tegemisele eelnevad otsused ja analüüsid oleksid tehtud kõrgel tehnilisel tasemel, et vältida 

valesti tehtud investeeringuid (copenhagen climate adaption plan 2011). Ainult kõrgel 

tehnilisel tasemel läbiviidud uuringute ja analüüside tulemusena on võimalik teha mõistlikud 

investeeringud. 

 

 



 

 

4. Atraktiivne ja kohandatud kliimaga linn 

 

Seoses kliima muutumisega keskendutakse Kopenhaagenis kohanemismeetmete 

rakendamisele, et muuta linn atraktiivsemaks. Kohanemismeetmed võivad anda juurde 

linnale lisandväärtusi, nagu näiteks luues juurde erinevaid haljasalasid. Need aitavad muuta 

linna atraktiivsemaks kohaks, kus on rohelisem elukeskkond, pakkudes elanikele vabaaja 

veetmise võimalusi värskes õhus.  

5. Koostöö riiklikult ja rahvusvaheliselt 

 

Oluline on teha koostööd kliimamuutuste mõjude osas nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel 

tasandil. Teadmiste jagamine omavalituste ja kohaliku piirkonnaga, võimaldab neid 

kasutada reovee planeerimisel, veemajanduskavade koostamisel, planeerimistegevuses 

tervikuna (copenhagen climate adaption plan 2011)  Oluline on arvestada võimalikult 

paljude huvigruppide arvamusi ja kogemusi, et saavutada parim lõplik tulemus.   

 

Rahvusvaheline projekt ASTRA 

Rahvusvaheline projekti nimi ASTRA tuleneb inglise keelsest terminist Developing Policies 

& Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region. ASTRA on 

rahvusvaheline projekt, mis selgitab temperatuuri tõusu Läänemerd ümbritsevatele riikidele 

(Klimamuutuste mõju prognoos…2007). ASTRA projekti peamiseks eesmärgiks on hinnata 

kliimamuutuste piirkondlikku mõju ning töötada välja kliimamuutustega kohanemise 

strateegiad ja poliitikad. Uuringus käsitletakse Läänemere piirkonnas  kliimamuutustest 

tulenevaid ohte, nagu äärmuslikud temperatuuri muutused, põuad, metsatulekahjud, 

tormituuled, lumetormid ja üleujutused (Project Abstract…). Projektis osalevad Euroopa 

Liitu kuuluvad Läänemerd ümbritsevad maad, nagu Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Poola, 

Leedu, Läti ja Eesti. Projekti eesmärkide lahendamiseks valiti välja Eesti osas Pärnu ja 

Tallinna piirkond. Igal riigil on täita projektis oma osa. 

Projekt ASTRA on andnud aluse, mille abil Läänemere riigid saavad nüüd tegelda peamiste 

probleemidega. Need riigid peavad kaaluma, mida teha, et õigeaegselt reageerida üha 

suurenevatele väljakutsele seoses kliimamuutustega. ASTRA töö eesmärgiks on võtta 

arvesse kliimamuutusi, mis mõjutavad ruumilist arengut, koostada kohanemis- ja 

leevendamisstrateegiad koos ruumilise planeerijate ja teiste sidusrühmadega. Projekt toob 



 

 

kasu seoses kliimamuutuste kahjuliku mõju vähendamise ja stabiilse arengu tagamisega 

Läänemere piirkondade linnades (Filho, Mannke 2009). 

Projekti edasiseks väljundiks on konkreetsete leevendus- ja kohanemisstrateegiate 

koostamine. Strateegiad töötati välja koos otsustajatega. Projekti käigus vaadati üle 

Läänemere piirkonna kohanemisstrateegiad ja esitati soovitused edaspidiseks. 

 

Eesti kliimamuutuste kohanemise programmid 

Eestis riigis on välja töötatud strateegiadokument „Kliimamuutuste mõjuga kohanemise 

arengukava aastani 2030“. Arengukava abil suurendatakse Eesti riigi, regionaalse ja 

kohaliku tasandi valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks. Arengukavaga 

planeeritakse ja juhitakse kliimamuutuste mõju kohanemist kui valdkonda. 

Strateegiadokumendi eesmärk on määratleda Eesti riigi valmisolek ja suutlikkus 

kliimamuutustega toimetulekuks riiklikul, kohalikul ja piirkondlikul tasemel ning selgitada 

välja valdkonnad, mis on kõige haavatavamad kliimamuutuste mõju suhtes. 

(Kliimamuutustega kohenemise….2015). Dokumendi eesmärgiks on tegelda Eestis 

esinevate keskkonnaprobleemidega, mis on tingitud kliimamuutustest ning rakendada 

vajalikud meetmed nende probleemidega toimetulekuks tulevikus. 

Eesti keskkonnastrateegias on paika pandud pikaajalised eesmärgid ja arengusuunad 

looduskeskkonna hea seisundi säilitamiseks, samas lähtudes erinevatest valdkondadest ja 

mõjudest, mis ümbritsevad looduskeskkonda ja inimest. Keskkonnastrateegia on 

pikaajaline, mille pikkus on 25 aastat, arvestades erinevate valdkondade arengukavasid 

keskkonnastrateegia täiendamisel.  Arengueesmärkide püstitamisel jälgitakse seadusandlusi 

ning kooskõla erinevate valdkondade arengusuundadega.  Eesti keskkonnastrateegia aastani 

2030. 

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 paneb muuhulgas paika eesmärgid ja 

tegevussuunad, kuidas on võimalik saavutada pinnavee ja põhjavee hea seisund ning hoida 

veekogusid. Pinnaveekogude seisund, mille üldhinnangu andmisel lähtutakse nii 

ökoloogilisest seisundist kui ka keemilistest näitajatest, jälgides pinnavees toitainete 

sisalduse trende ning ohtlike ainete kontsentratsioone (Pärnu linna sademevee… 2016). 

Vastavalt eri valdkondade eesmärkidele pannakse paika tegevussuunad tulemuse 

saavutamiseks. Ilma eesmärgi püsituseta ei ole võimalik tegevussuundi määrata.  



 

 

Dokumendis on välja toodud tegevussuunad  pinnavee ja põhjavee seisundi parandamiseks 

ning säilitamiseks ning vastavate tegevusprogrammide väljatöötamine ja rakendamine. Vee 

kaitse õigusaktide väljatöötamine ning täiustamine on vajalik veekogu seisundit  arvesse 

võttes. Veekogumitele ja pinna- ja põhjavee seisundi parandamiseks on soodustuste, toetuste 

süsteemi arendamine ja rakendamine, mis on oluline inimmõju vähendamiseks. Järelevalve 

ja seire tõhustamine ning edasiarendamine on oluline reostuse ennetamiseks ja 

veekeskkonna seisundi hindamiseks.  

 

1.4  Säästlikud sademevee süsteemid 
 

Kliimamuutused on toonud kaasa rohkem sademeid, millest tingituna ei ole sademevete 

süsteemide võimsused enam piisavad ning tekitavad pindmisi üleujutusi. Kõige levinumad 

on üleujutuse tekkepiirkondadeks tiheasustusega alad, kus pinnad on enamuses asfalteeritud  

ning on lahendatud sademevete süsteemid torustike või truupide abil. Haljastuse protsendi 

osakaalu tähtsus unustatakse ära tihti juba enne hoonete planeerimist. Olemas on väga 

erinevaid innovaatilisi lahendusi, kuidas haljastuse abil sademevete voolu kiirust ning hulka 

vähendada.  

Sademevete hulk on suurenenud isegi talveperioodil, mille tõttu suurenevad probleemsed 

tagajärjed. Vajalikumaks on muutunud kaldakindlustuste rajamine, erinevate sademevete 

süsteemide hooldus ja rajamise suurenemine, pumpamismahu suurenemine ning rangemad 

tingimused üleujutuspiirkondadesse hoonete planeerimisel.  Enamik arendajatest on 

maksimaalse kasumi peale väljas ning ei raja korralike süsteeme, kuna need on kallid. 

Tagajärjeks tekib olukord, kus ostja on hädas erinevate probleemidega ja hiljem ei jõua neid 

välja arendada suure maksumuse tõttu.  

Kohalike omavalitsuste ülesanne on koostöös erinevate ametiasutustega välja töötada 

erinevaid lahendusi ohutuma keskkonna loomiseks. Tuleb määrata omavalitsuse 

riskipiirkonnad, kus toimuvad madalamate piirkondade ja hoonete üleujutused ning selle 

tulemusena saab välja töötada ühtse sademevee süsteemi lahenduse. Piirkondades, kus on 

olemas haljastust ning on võimalik seda juurde rajada, saab kasutada lisaks traditsioonilistele 

süsteemidele säästlikke sademevee süsteeme. Nendes piirkondades, kus ei ole võimalik 

lahendust leida haljastuse abil, tuleb parendada olemasolevaid sademeveesüsteeme või 

rajada juurde uusi. 



 

 

Kuna üheks peamiseks probleemiks maapinna liigvee tekkimisel on sademed, siis on oluline 

leida parim lahendus vastavalt olukorrale. Sademevee süsteeme jaotatakse kaheks: 

traditsioonilised sademevee süsteemid ning keskkonnasäästlikud sademevee süsteemid ehk 

SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems). Traditsioonilisteks süsteemideks on 

sademeveetorustikud, truubid, kraavid, mille eesmärgiks on võimalikult kiiresti ära juhtida 

sademevesi. SUDS süsteemide abil on võimalik sademevete voolukiirust aeglustada või 

koguda sademed kokku ning hiljem kasutada õhu niisutajana. SUDS süsteeme ei kasutata 

väga Eestis, kuna kliima on niiske ja süsteeme peetakse kalliteks. Eestis ei osata näha nii 

suurt potentsiaali haljasalade tekitamisel sademevete aeglustajana.  

Kui looduslikus keskkonnas satub vihm haljastatud pinnale, siis ta imbub maasse. Sellist 

pinnast on võimalik kasutada kui sademevete ära juhtijat (What are SuDS…).  Maapinda 

imbumist nimetatakse infiltratsiooniks. Linnapiirkondades, kus on maapind kaetud 

kõvapinnasega ei toimu maapinda imbumist, mille tõttu tuleb pinnaveed suunata kohalikesse 

veekogudesse. Veekogudesse suunamise tagajärjeks võib olla vee kvaliteedi langus või isegi 

reostus 

Säästva linna äravooludesüsteemide rakendamisega on kavandatud võimalikult loodusliku 

keskkonna taastamine. Mitteeraldatud drenaaživõrkude abil ei suudeta suurtes 

vooluhulkades sademeid puhastada. SUDS süsteemid püüavad koguda kõik vihmaveed 

veekindlatelt pindadelt, näiteks võimalikult kiiresti vihmaveetorude ja rennide abil. 

Elukeskkonna puhtana hoidmisel ei tule arvestada ainult sademevee juhtimise maksimaalse 

kiirusega, vaid loodusliku keskkonna säilimisega, maksimaalse äravooluga ja puhta vee 

kvaliteediga. SUDS süsteemideks on haljastusega katused, imbkaevud, taimkattega ribad 

vett läbilaskmatute pindade vahel, imbkraavid, viibekraavid, imbväljakud, puhveralad. 

(Tingsanchali 2011). 

Säästvaid sademevee süsteeme projekteeritakse pinnavee ärajuhtimiseks, äravoolu 

aeglustamiseks enne veekogudesse jõudmist. Nad kindlustavad piirkondi veevarustamisega 

kuivadel perioodidel maapinda immutamisega või aurustumise abil. SUDS on 

äravoolusüsteemid, mis on keskkonnasäästlikud ning põhjustavad minimaalselt või 

lühiajalist kahju. Neid süsteeme projekteeritakse selleks, et efektiivselt ja säästlikult 

kuivendada pinnavett, samal ajal vähendades reostust ning hallates mõju kohalike 

veekogude vee kvaliteedile. 



 

 

Erinevate prognooside kohaselt ennustatakse Eestisse sademete hulga suurenemist, kuid 

samas ka kuumade ilmadega päevade arvu kasvu (Kliimamuutustega kohanemise 

klimatoloogilised… 2015).  Kuumad ilmad avaldavad negatiivset mõju nii inimese tervisele 

kui ka looduslikule keskkonnale. Kuumalaineid on esinenud ajavahemikul 1961–2010: 

2003. a juuli lõpul Edela-Eestis ning 2006. ja 2010. a juulis Kagu-Eestis. Tulevikus tuleb 

kliimariskide seiret ja hindamist täpsustada kaardistades linnade soojussaare efekti ja 

paduvihmadest põhjustatud üleujutuste riskialasid. Linnaosadest tuleb luua arusaam kui 

kliima- ja ilmastikutundlikest süsteemidest, et arendada neid arvestades nii kohalikke olusid 

kui ka kliimamuutuste mõjusid (Kliimamuutustega kohanemise arengukava….2014). 

Vaatamata inseneride suurele tööle üleujutustega seonduvate probleemide lahendamisel 

viimase kahekümne aasta jooksul, on üleujutused jätkuvalt suur väljakutse. Nende 

esinemissagedus on kasvanud. Loodusõnnetused on põhjustanud kolmandiku kõikidest 

majanduslikest kahjudest (Wehna jt 2015). Linnasüsteeme on edasi arendatud uusi 

tehnoloogiaid juurutades, mis on muutnud nad vastupidavamaks üleujutustele.  Kõik uued 

ja keerulised seadmed ei ole projekteeritud arvestades võimalikke looduslikke ohte. See seab 

üleujutuste vastupidavuse üheks peamiseks teguriks ehituskeskkonna ümberkujundamisel. 

Kohalike elanike teadlikumaks muutmine üleujutuste suhtes aitab maandada üleujutustega 

seotud riske. Väljaarendatud vahendid võimaldavad hinnata kogu linna vastupidavust 

üleujutustega toimetulekuks. Elanikud vajavad suuremaid teadmisi ehituse alal (Baltica,  

Gourbesville 2016). 

Vee juhtimiseks ja mahutamiseks on erinevaid võimalusi. Erinevad variandid on välja 

toodud alljärgnevalt (Lokko 2016): 

1) vesi mahutatakse pinnasesse - immutamine; 

2) osa veest mahutatakse olemasolevasse veekogusse – mahutina kasutatakse olemasoleva 

veekogu akumuleerivat mahtu; 

3) vesi juhitakse madalamatele aladele, mille puhul võime ajutist üleujutust lubada; 

4) vesi mahutatakse ajutiselt tehislikes mahutites; 

5) suurendatakse vooluveekogude läbilaskevõimet neid laiendades ja süvendades; 

6) vähendatakse vooluveekogude vooluhulka takistades vee voolamist. 

Erinevaid lahendusi on palju ning väga erinevas hinnaklassis. Sel põhjusel on oluline valida 

vastavalt asukohale kõige sobilikumad lahendused ning hinnata ka hilisema hoolduse 

kulusid. Alati ei pruugi haljastuse lahendused ja erinevad insenertehnilised vahendid olla 



 

 

soodsad. Soovides kogu vett kiiresti ära juhtida, tuleb arvestada projekteerimisel ja 

ehitamisel maksimaalsete vooluhulkadega. See aga muudab ehitised kalliks. Võimalik on 

juhtida ka sademevett kasutades erinevaid lahendusi üheaegselt. Vett on võimalik suunata 

veekogudesse, kuid oluline on sel juhul, et vesi on puhas ja ei reosta keskkonda. Vastavalt 

erinevale asukohale, pinnasele, kliimale tuleb leida sobivaimad ja hinnaliselt kõige 

odavamad lahendused üleujutuste leevendamiseks või likvideerimiseks. 

1.4.1 Säästlike sademevee süsteemide võimalused 

 

Säästlike sademevee süsteemide variante on olemas väga erinevaid ning nende 

kasutamisviisid on erinevad. Linnades on oluline haljastuse säilitamine ning linna 

atraktiivsus elukeskkonnana. SUDS puhul on võimalik neid süsteeme kasutada ka parkides 

atraktiivse keskkonna loomiseks. Samuti on oluline kompaktsus, kuna linnades on iga 

ruutsentimeeter oluline. Säästlike sademevee süsteeme on võimalik kasutada väikemajadel, 

kortermajade hoovides ning ärimaadel, tootmismaadel ja erinevatel haljasaladel. Oluline on 

valida õige süsteem. Võimalik on luua erinevaid süsteeme väga erinevas hinnaklassis.  

Samuti on tähtis hinna määraja olemasolev pinnas, kuhu süsteemi loomine kavandatakse. 

Sellest oleneb milline on äravool pinnasesse ja kui keeruline on seda rajada.   

Esimeseks võimalikuks variandiks on vihmaaed, mis tähendab peenrataolise ala loomist, 

kuhu suunatakse sademeveed (Joonis 1). Oluline on vihmaaia loomisel valida taimed, mis 

taluvad tugevat niiskust, sest suurema vihmahoo puhul võivad taimed kattuda veekihiga 

tundideks. Taimed ja pinnas puhastavad saastunud sademevee, mis jõuab puhastatuna 

maapinnasesse imbuda. Vihmaaia positiivne külg on ilu ja väärtuse pakkumine linnaruumis. 

Vihmaaia puhul on võimalik tõsta haljasalade väärtust ning välimust. Sobilikud kohad on 

erinevad pargid, haljasalad, elamute ja teiste hoonete hoovid.  



 

 

 

Joonis 1. Vihmapeenar (allikas: Warren County Soil & Water Conservation District) 

Teiseks variandiks on säästvate sademevee süsteemide loomisel vett läbilaskvate pindade 

loomine (Joonis 2.). See tähendab, et maapinnal on võime infiltreerida sademeid. Selle 

varirandi plussiks on võimalik rajamine erinevate kõvapindade vahele või alternatiivina 

kasutamine kõvapindade loomisel. Vett läbilaskvate pindade rajamisel on võimalik kasutada 

erinevaid variante, mis tähendab mitmekesist valikut. Vastavalt olukorrale saab kasutada 

kõige sobivamat varianti ning on seetõttu võimalik minimalistlikuna rajada. Näiteks 

parklates tänavakivi asemel kasutada murukivi. Väga hea alternatiivne lahendus tänavakivi 

rajamise asemel kasutamiseks. Kasutada on võimalik tänavatel, mis aitab aeglustada 

sademevete voolamist.  

 

Joonis 2. Vett läbilaskev pind (allikas: Custom Home) 

Viibekraavid on muruga või muu haljastusega kaetud madalad süvendid, mis koguvad 

kõvapindadelt voolavat sademevett (Joonis 3.). Tavaliselt paigutatakse viibekraavid 

https://www.customhomeonline.com/houses/brainy-drainage-permeable-outdoor-surfaces_o


 

 

erinevate asfaltpindade või kõvakattega pindade vahele. Viibekraavide abil on võimalik 

kõvapindadele kogunev sademevesi koguda kokku ja vähendada sademete vooluhulkasid. 

Samas on võimalik nendesse rajada erinevat haljastust, mis annab ilusama ja looduslikuma 

ilme linnale. Kuumadel perioodidel sademete kokkukogujana niisutab õhku. Sobib hästi 

parklate äärde, kergliiklusteede juurde ning ääristama autoteid.  

 

 

Joonis 3. viibekraav (allikas: SuDS Wales) 

Imbväljak on murukattega süvend, kuhu suunatakse liigne vesi ajutiselt või suure vooluhulga 

vähendamiseks (Joonis 4.). See annab võimaluse pikal sajuperioodil kokku koguda suur hulk 

sademeid ning nende voolukiirust aeglustada immutamise ja kokku- kogumise abil. Antud 

variant sobib pigem hõredamalt asustatud piirkondades või aladel, kus on olemas suur 

muruplats. Võimalik on kasutada ka kortermajade vahelistel rohealadel.   

 

 

Joonis 4. Imbväljak (allikas: Stormwater Partners) 



 

 

Puhveralade abil on võimalik erinevate pinnavormide ning haljastuse abil koguda 

sademevett (Joonis 5.). Selline sademevete juhtimisviis tõstab linna väärtust ning tekitab 

looduslikult kauni keskkonna. Puhveralasid on võimalik kasutada kõikvõimalike hooneid 

ümbritsevatel aladel, teedevahelistel aladel, parkides, mänguväljakutel. Talvistel perioodidel 

on võimalik kasutada ka lumemahutamisalana. Võimalik on lisada erinevaid 

haljastuselemente, et väljanägemise tulemus jääb efektne. Võimalik kasutada ka puhkealade 

ümbritsemisel.  

 

Joonis 5. Puhverala (allikas: susDrain)  

Viibetiigid on suured sademevee kogumisaalad (Joonis 6.). Sademevett on võimalus juhtida 

nendesse suure hulgana, mis aitab liigvee mahutamisel. Viibetiigid annavad looduslikult 

kauni keskkonna, samas aidates kaasa linnas sademevete probleemi lahendamisele. 

Viibetiigi ümbrust on võimalik muuta atraktiivsemaks ning ta annab ümbritsevale 

keskkonnale lisaväärtust ning aitab koguda kokku setted ja reostusained. Sobib piirkonda, 

kus on suur probleem sademevete ära juhtimisega ning selle mahutamisega.  



 

 

 

Joonis 6. viibetiik (allikas: Winnipeg) 

Sademevee süsteemidel on olemas väga erinevaid variante keskkonna atraktiivsemaks 

muutmisel ning samal ajal aidates võimalikke suuri probleeme sademevetega oluliselt 

vähendada. Haljastatud keskkond annab võimaluse linna elanikele veeta rohkem aega õues  

ning võimalusel rohealadel ka piknikku pidades.  Kuid osades linnades on olemas pargid ja 

rohealad, mille puhul ei ole kordagi mõeldud sademevete mahutamise peale. Säästlikud 

sademevete süsteemid erinevaid variante kombineerides aitavad tõsta haljasalade 

atraktiivsust ja samal ajal olla sademevete mahutajad.  

 

1.5 Üleujutuse leevendamine planeeringutes 
 

Maa planeerimine on üks peamisi tööriistu loodusliku ohu vähendamiseks. See on 

jätkusuutlik ning järjepidev tegevus. Planeerimise käigus esineb võimalus ohustada 

looduskeskkonda. Riskide kasvu tõkestamiseks tuleb kasutada maa hindamist ja korraldada 

planeerimist (Saundersa, Kilvington 2016). Planeeringud on peamine maakasutuse võimalus 

arvestada üleujutusriskidega. 

Üha enam on maakasutuse planeerimist esile tõstetud võtmemehhanismina tulevaste 

üleujutusriskide kaitseks. See  aitab säästa loodust, kontrollida maakasutust, aidata kaasa 

linna arengule ja maandada üleujutusriske arendajal. Arendamise protsessi balansseerimine 

vajab üleujutusriskide vältimist, mis on keeruline protsess ning seab palju piiranguid 

planeerimisel kohalikul tasandil (Richards jt 2008). 

Juba planeerimisprotsessi varajases staadiumis tuleb arvesse võtta ning määratleda 

üleujutusoht ja potentsiaalne üleujutusrisk. Et vältida või minimeerida riski peavad ehitised, 

nagu transpordi- ja kommunaalteenuste infrastruktuur, samuti elamud ja muud hooned 



 

 

paiknema piirkondades, kus on väike üleujutusoht või kohtades, kus see puudub. 

Arendustegevus on lubatud ainult selliste üleujutusriskidega piirkondades, kus puuduvad 

alternatiivsed ja madalama riskiga alad. Kui arendus on siiski vajalik üleujutuste poolt 

ohustatud piirkondades, tuleb valida sobiv maakasutus (The Planning System…2009). 

Seega on oluline juba varajases planeerimise protsessis arvestada üleujutusohust tulenevate 

riskidega, et vältida hilisemaid tõsiseid tagajärgi ning lisainvesteeringuid. 

Ehitiste rajamine on kulukas ning hooned ehitatakse väga pikkadeks aastateks, mille tõttu 

on tähtis läbimõeldult planeerida. Planeerimisel üleujutusohtlikes piirkondades on eluliselt 

oluline teha vajalikud uuringud, järgida ehituslikke nõudeid ning ehitada välja korralikud 

sademeveesüsteemid. 

Planeeringu spetsialistid peavad järjekindlalt nõudma üleujutusohu piirkonnas hoonetele 

esitatud nõuete täitmist. Klientide veenmine, et üleujutusriskide maandamise maksumus on 

hea investeering, on olnud problemaatiline. Kliendid on üldjuhul keskendunud lühiajalisele 

või muudele äri prioriteetidele. Nad ei ole huvitatud võimalike  üleujutusohtudega 

arvestamisest ja nende riskide maandamisest (Flood risk mitigation…2017). Sellele järgneb 

tagajärg, kus heausklik ostja ostab hoone ning hiljem satub silmitsi probleemidega ja 

vajaminevate lisainvesteeringutega. Seda olulisem on ametnike roll veenda inimesi 

investeerima vajaminevatesse süsteemidesse ning hiljem teha järelvalvet tööde teostamise 

kohta. 

Planeeringud jagunevad: üleriigiline-, maakonna-,üld-, ja detailplaneering. Üldplaneeringu 

abil on võimalik täpsustada kohaliku omavalitsuse asustuse arengu põhimõtteid ja 

detailplaneeringu koostamise aluseid. Selle abil on võimalik paika panna detailplaneeringu 

koostamise nõuded. Detailplaneeringu ülesandeks on juba täpsemalt piiritletud ala täpne 

määratlemine, olukorra kirjeldamine ning vajalike meetmete andmine planeeringu alale 

hoonestamisel.  

Linnad on proovinud tavapäraselt üleujutusi reguleerida vahenditega, nagu tsoneerimine ja 

ehitusnormide määramine, kuid nõuete täitmine on olnud väga keeruline (Land Use 

Planning…2017). Kuid selleks, et olla jätkusuutlikud peavad linnad lähtuma planeerimisel 

riskidega arvestamisest. 

Üleujutusriskide maandamist reguleerivad seadusandlus, spetsiaalsed standardid, 

ehitusnormid. Üleujutuse andmetele peab olema olemas juurdepääs igas kohalikus 

omavalitsus. See aitab tõsta planeerimise professionaalsust ning vähendada erinevate 



 

 

keskkonnaohtude teket. Samuti kõik piirangud peavad olema seatud tunnustatud 

spetsialistide poolt, kes oskavad hinnata keskkonnaohtu ning mõistavad linna arengu 

tähtsust (Flood risk mitigation…2017). Väga oluline on eriaalaspetsialistide kaasamine 

planeerimisprotsessi. Üleujutusriskide vähendamiseks on oluline kaasata 

planeerimisprotsessi  ka kohalikke elanikke, teha reaalne riskianalüüsil põhinev 

üldplaneering ning äärmiselt oluline on kommunikatsioon detailplaneeringu koostamise 

protsessi käigus erinevate huvigruppide vahel 

Planeerimine on vajalik üleujutusriskide maandamiseks ja nendega toimetulemiseks. Õige 

planeerimine annab veeäärsetele piirkondadele erinevat majandus- ja harrastustegevuslikku 

kasu arvestades looduskeskkonnaga, tagades ehitiste ohutuse, turvalise asukoha elamule ja 

andes väärtuse hoonele. Toetades insenertehnilisi ja looduslikke lahendusi sademevete 

haldamiseks ja üleujutuste vältimiseks, võib see kaasa aidata tasakaalustatud veekeskkonna 

loomisele linnas (Land Use Planning…2017). Linnad on kasutanud erinevaid meetmeid 

üleujutustega kaasnevate riskide maandamiseks, kuid kõige olulisem on arvestada 

üleujutustega kaasnevate riskidega juba planeerimisprotsessi varajases etapis. 

  



 

 

 

 

2. METOODIKA 
 

2.1 Pärnu linna kirjeldus. Asukoht ja geoloogia   
 

Uurimise objektiks valisin Pärnu linna, kuna elan ja töötan selles piirkonnas. Pärnu on rikka 

ajalooga kuurortlinn. Pärnu linn on suurim omavalitsus, mis on ääristud rannaalaga. See teeb 

piirkonnast atraktiivse suvituslinna, kus otsitakse looduslikult kaunist keskkonda. Pärnu  

linna kuuluvad Paikuse, Audru ning Tõstamaa osavallakeskused, kuid uurimisobjektiks oli 

Pärnu linna sisene territoorium (Joonis 7.).  

 

Joonis 7. Pärnu linna omavalitsuse kaart (allikas:Maa-amet) 

Pärnu piirkonna geoloogilise läbilõike moodustavad pinnakate ehk Kvaternaari setted ja 

aluspõhja settekivimite kompleksi moodustavad devoni, siluri, ordoviitsiumi ja kambriumi 

kivimid (Mets 2012). Piirkonna pinnakate koosneb allosas õhukesest saviliivmoreeni kihist, 

mida katab piirkonnale iseloomulik paksem (>10 m paksune) viirsavi ja väga õhuke (< 0,5 

m) mereliivakiht. Kvaternaari setete kogupaksus Pärnu linnas on vahemikus ligikaudu 15-

20 m (Pärnu linna sademevee… 2016). 



 

 

 

Joonis 9. Pärnu piirkonna aluspõhja geoloogiline läbilõige (Kliimamuutuste mõju 

prognoos…2007) 

Põhjaveetase on märkimisväärselt kõrge – 0-1 m maapinnast, veerohkel aastaajal on 

põhjaveetase mereäärsetes piirkondades kuni maapinnani. Rääma linnaosas on põhjaveetase 

ligikaudu meeter maapinnast, tingituna kõrgest pinnaveetasemest, pinnase nõrgast vee 

vastuvõtmisvõimest ning mere ja jõe lähedusest (Pärnu linna sademevee… 2016). See on 

põhjuseks, miks Pärnu linn on üleujutustest ohustatud.   

Äravoolutingimised on raskendatud, Pärnu jõe alamjooksul on maalihkeoht. Rand on tundlik 

igasugustele looduslikele muutustele, kuna Pärnu lahe rannikul on kohevad mereliivad 

(Mets 2012). Kõrge põhjaveetaseme ja niiske pinnase tõttu peab juba planeerimise käigus 

tegema läbimõeldud otsuseid, et ei tekiks kahjulikke tagajärgi nii inimestele kui ka 

keskkonnale.  

Veetase võib tõusta tunduvalt kõrgemale, kui on ennustatud. Ennustuste kohaselt võib Pärnu 

veetase tõusta umbes 400 cm, näiteks nn jaanuaritorm 2004 tõstis Pärnus veetaset umbes 

290 cm üle Kroonlinna nulli (Lokko 2016). Sel põhjusel on oluline valmis olla 

eriolukordadeks, kus veetase võib tõusta kõrgemale. Enne planeerimist tuleb arvestada 

võimaliku üleujutusohuga ning sademevee tippvooluhulkadega pinnavee kiireks 

likvideerimiseks.    

 



 

 

2.2 Sademevee  süsteemide, üleujutuste, planeeringute käsitlemise 

kirjeldus 
 

Pärnu linnas suure üleujutusohu ja sademete problemaatilise ära juhtimise tõttu on oluline 

uurida riski piirkondades paiknevaid erinevaid kinnistuid ning detailplaneeringuid. See 

annab ülevaate olukorra tõsidusest ning näitab, milliseid meetmeid kasutatakse 

planeerimisel probleemsetel aladel.   

Valiku tegemise aluseks oli 27 kinnistut, millel pidi olema ärimaa, tootmismaa või mõlemast 

mingi osa vastavalt sihtotstarbele. Sihtotstarbest võis mingi protsent tootmismaast või 

ärimaast sisaldada ka üldmaad. Asukohaks oli Loode-Pärnu piirkond. Uurimise eesmärgiks 

oli tootmis- ja ärimaa kinnistutel detailplaneeringus või üldplaneeringus määratud haljastuse 

protsendi järgimise kontrollimine ning sademevete ärajuhtimise süsteemi väljaselgitamine.  

Uurimise käigus võtsin aluseks detailplaneeringu haljastuse protsendi. Kui 

detailplaneeringus see puudus, siis võtsin aluseks kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu.  

Analüüsimiseks läks vaja Maa-ameti geoportaali rakendust, millega oli võimalik võtta välja 

viimane olukord kinnistul. Haljastuse protsendi arvestamine käis Maa-ameti 

kaardirakenduse järgi, millelt mõõtsin hetkel kinnistul oleva haljastuse pindala. Haljastuse 

pindala jagasin kinnistu suurusega ning korrutasin sajaga, mille tulemusena sain haljastuse 

protsendi.  

Teise uuritava töö aluseks oli üleujutuspiirkondades detailplaneeringu uurimine. Pärnu 

linnas on suurimaks probleemiks üleujutustega toimetulemine meretaseme tõusu tõttu. 

Sellega seoses oli tähtis välja selgitada, kas on juba enne planeerimist arvestatud üleujutuse 

võimalike riskidega ning antud soovitatavaid meetmeid, kuidas üleujutusi ära hoida või 

leevendada.   



 

 

 

Joonis 11. Pärnu linna detailplaneeringute kaart, kus on märgitud ära uuritav asukoht 

(allikas: Pärnu linna koduleht)  

Piirkonna valiku tegemise aluseks oli kõige tihedama hoonestusega ala, mis on merele kõige 

lähemal. Uurimiseks olid vajalikud detailplaneeringud, mille jaoks kasutasin Pärnu linna 

detailplaneeringute kaardirakendust. Üleujutuse piirkonna määramise aluseks võtsin Maa-

ameti üleujutuse kaardi, mille järgi sain täpsemalt paika panna uuritava ala. Analüüsiks 

kasutasin sellel alal kehtivaid detailplaneeringuid. Üleujutuse piirkonnaks oli Pärnus ranna 

linnaosa, kus valisin välja juhuslikus järjestuses üheksa planeeringut (Joonis 11.). Uurimise 

eesmärgiks võtsin detailplaneeringutes üleujutuse osa käsitlemise.  

  



 

 

 

 

3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Sademed ja sademeveekanalisatsioon Pärnu linnas 
 

Pärnus on kaks peamist probleemi: korralike sademevee süsteemide lahenduste puudumine 

ja üleujutuspiirkondadesse ehitamine. Sel põhjusel on oluline tööstus- ja ärimaa-aladel 

haljastuse osakaalu järgimine ning sademeveesüsteemide käsitlemine planeeringutes, kuna 

kõvakattega pindade osakaal on suur. Üleujutuspiirkondades on tähtis jälgida, kas 

kasutatakse mingeid meetmeid üleujutuseprobleemidega toimetulemiseks. 

Üldplaneeringu alusel on ette nähtud sademeveekanalisatsiooni lahendamine torustike abil 

kõikides linnaosades, välja arvatud Raekülas. Raekülas on ette nähtud sademevete 

lahendamine kraavide abil. Loode-Pärnus on kavandatud perspektiivne ning asendatav 

sademeveetorustik. Detailplaneeringuga tuleb järgida üldplaneeringus lahendatud 

sademevee süsteemi lahendusi vastavalt planeeritavale piirkonnale. Üldplaneeringu 

ettepanek on olemasolev sademevete süsteem maksimaalselt säilitada ja renoveerida või 

seda laiendada. Seoses uute hoonete rajamisega on vaja ehitada 34 km sademevete 

torustikku.  

Pärnu linna üldplaneeringus ei ole määratud nõudeid üleujutusohtlikele aladele. Põhjuseks 

on arvatavasti see, et 2004. aastal toimus jaanuaritorm, kuid see oli peale üldplaneeringu 

koostamist. Enne seda perioodi ei osatud pöörata tähelepanu üleujutusohule. 

Ehituskeeluvöönd on Pärnu mere ranna puhul 100 m. Üleujutusohu vältimiseks on oluline, 

et detailplaneeringutes on olemas meetmed, mida on vaja rakendada hoonete püstitamiseks. 

Planeeringu koostamisel tuleb järgida õigusaktidest planeerimisseadust, ehitusseadustikku 

ja veeseadust. 

Haljastuse osakaalu säilimine on tähtis looduskeskkonna säilitamiseks. Rohealad aitavad 

immutada sademevett, vältida kuumasaarte teket, võimaldavad muuta erinevate taimede abil 

ümbruskonda atraktiivsemaks ja lisaks on puud värske õhu tootjad.  Haljastuse säilitamine 

on oluline tootmis- ja ärimaa kinnistutel, et luua terviklikku ja looduslikku  keskkonda, mis 

sobitub linnakeskkonda. Selle tõttu võtsin uurimiseks ühe ärimaa- ja tööstuspiirkonna Pärnu 

linnas, et kontrollida haljastuse osakaalu järgimist vastavalt detailplaneeringutele või 

üldplaneeringule. Valikuks oli Loode-Pärnu tööstus- ja elamupiirkond (Joonis 10.). 



 

 

 

Joonis 10.  Valitud tööstus- ja ärimaade piirkond Loode-Pärnus (allikas: Maa-Amet) 

Linnades on suur osa alasid, mis takistavad sademete imbumist pinnasesse. See põhjustab 

suuri äravoolusid ja üleujutuskahjustusi (Tingsanchali 2011). Pärnu linnas toimub igal 

kevadel ja sügisel uputusi, mis on põhjustatud sademevete raskendatud äravoolust. Antud 

probleemi lahenduseks on vaja võtta kasutusele leevendavaid meetmeid ning täiustada 

olemasolevat sademeveekanalisatsiooni. 

Pärnu linnas on 10 aasta jooksul rajatud 86 km sademeveetorustikku, lisaks korrastatud 

kraave. Kraavid ja  suletud ühisvoolsed kanalisatsiooni äravoolud on suunatud  Pärnu jõkke. 

Oluline on korralike sademevee süsteemidesse investeerimine, kuna see aitab parandada 

sademevete kvaliteeti, mis omakorda aitab vähendada sademevee põhjustatud reostusi. 

Kesklinna, Mai ja järjest rohkem Loode- Pärnu piirkonnas on olemas lahkvoolsed 

sademevee torustiku süsteemid (Pärnu linna sademevee… 2016). Kraavide positiivseks 

küljeks on suur ja kiire sademevee vooluhulga kogumise võimalus. Sademevee ärajuhtimine 

kraavide ja ojade abil on lahendatud Raeküla, Ülejõe, Rääma ja Vana-Pärnu linnaosades. 

Kraavid kuuluvad Pärnu linnavalitsusele ja sademeveetorustikud kuuluvad AS-le Pärnu vesi.  

Sademeveega seotud põhiprobleemideks on planeerimisel lumeladustamise alade 

puudumine, reovee sattumine sademeveesüsteemidesse, looduslike sängide vähendamine, 

sademevee ära juhtimisega mitte arvestamine linna arendamisel, sademevee maksimaalse 

hulgaga mitte arvestamine ning haljasalade vähendamine sademevee ära juhtimiseks. 



 

 

Raeküla rajoonis on probleemiks kraavide kinni ajamine. Aetakse kinni kraavid nii, et ei 

lisata sademeveetoru kraavi või asendatakse liiga väikese läbimõõduga toruga. Selle 

tulemusena kinnistute omanikud upuvad ja sademevesi ei jookse ära. Nendes piirkondades, 

kus toimub sademevee ärajuhtimine torustiku abil, on sademeveetorusse suunatud ka 

reoveekanalisatsioon, mis ummistavad torustikke, reostavad sademeveekanalisatsiooni ning 

tekitavad üleujutusi kinnistule. Raeküla probleem on muutnud väga tõsiseks, sest juba üle 

pooltest kraavidest on kinni aetud ning kevadel ja sügisel ollakse hädas suuremate saju- ning 

lume sulamise perioodidel üleujutustega.  

Lumeladustamise puhul peab olema määratud kindlaks lume ladustamise kohad, kus lumme 

sattunud saasteained ei satu suublatesse, selleks et ära hoida erinevaid vee reostusi. Pärnu 

linnas on võetud kasutusele lahkvoolseid kanalisatsioonisüsteeme, et reovesi ei satuks 

sademeveesüsteemidesse. Paraku on siiani juhtumeid, kus kinnistu omanikud 

sademeveekanalisatsiooni suunavad reovett (Pärnu linna sademevee… 2016). Kindlasti 

aitaks ka sademevete juhtimine kaasa reostuse vähendamisele. Selle abil saab suunata 

reostusega kokkupuutuvate sademevete äravoolu nii, et see ei saastaks põhjaveetaset ja 

looduslikku keskkonda. 

Mitmed linna vooluveekogud on ehitustegevusega tõttu likvideeritud (Pärnu linna 

sademevee… 2016). Kraavid ja ojad on omavoliliselt asendatud torudega, ilma tehnilisi 

tingimusi taotlemata või Pärnu linnavalitsusega kooskõlastamata. Kraavide puhul on Pärnus 

olukordi, kus aetakse kinni kinnistul olev kraav ning rikutakse sellega ära kogu tänava 

sademevee süsteem või puudub süsteemi järjepidev hooldamine. Kraavide torustamine 

krundi omanike poolt, kes ei tee seda vastavalt tehnilistele tingimustele, soodustavad 

sademevetest tingituna üleujutuste teket.    

Linnade arendustegevusest tulenev sademevete ärajuhtimine probleem kasvab kõvakattega 

pindade osakaalu suurenemisel ja sellest tekib olemasoleva sademeveesüsteemidele 

ülekoormus (Pärnu linna sademevee… 2016). Antud sademeveesüsteemid ei ole enam 

arvestanud nii suure sademevete hulgaga ja nii väikese haljastusega. Pärnu linnas puudub 

ühtne sademeveesüsteemi kontseptsioon, mida tuleb planeerimisprotsessis arvestada. 

Vajalik on koostada linnal arenguplaan, kuidas kogu linna ulatuses lahendada ühtne 

sademevee süsteem ning hakata seda järjest ellu viima. Linnas ei ole kindlaid juhiseid, mida 

peab arvestama sademeveesüsteemide loomisel üleujutuspiirkondades. 



 

 

Sademeveesüsteemide valikul on oluline, et hinna ja vastupidavuse suhe on paigas. See 

tähendab, et kõige suurte sademevete mahtude ärajuhtimiseks läheb vaja väga kalleid ja 

kiireid vee ärajuhtimisega süsteeme. Tähtis on sademeveesüsteemide valikul, et nad aitaksid 

ära juhtida vähemalt  keskmiselt maha sadava sademete hulga. Võimalus on ülejäänud 

sademevete puhul vesi, mis torustikku suunamata jääb, immutada haljastusega või juhtida 

ära kraavide abil. Unustada ei tohi ka hilisemat hooldust. Vajadusel  tuleb vanade 

sademeveetorustike teatud lõikusid rekonstrueerida ja puhastada. Erinevate haljasribade 

loomisel tuleb arvestada järjepideva niitmistööde või erinevate istutustöödega.   

Pärnu linnas on ka piirkondi, kus tuleb sademevett lahendada pumplate abil, kuna pinnas on 

sellise kõrgusega, et sademeveed ei voola sealt iseseisvalt ära. Pumpla variant on kiire ja 

efektiivne, kuid vajab järjepidevat hooldust. Samuti väga suure sademeveemahu jaoks 

olevad pumplad on väga kallid ning ei ole seetõttu elanikele taskukohased.  

 

3.2 Mere taseme kõikumised ja üleujutused Pärnu linnas 
 

 

Merepinna taseme tõus ning sagedasemad ja tõsisemad rannikutormid suurendavad 

märkimisväärselt ranniku-ja suudmealade üleujutuste ohtu (The Planning System…2009). 

Merepinna tõus ohustab inimeste elukeskkonda ning ümbritsevat looduskeskkonda 

negatiivselt. Suured üleujutused tormide tõttu tekitavad suurt majanduslikku kahju nii 

linnale kui ka elanikele. Kõige suurem oht üleujutuste tekkeks on piirkondades, mis 

paiknevad mere ääres. Pärnu linnas on mereäärseteks piirkondadeks Raeküla, Mai, 

Rannarajoon ja Vana- Pärnu linnaosad. Kõige problemaatilisemaks on rannajoon, kuna seal 

on ehitamine toimunud merele kõige lähemale ning see piirkond on kõige atraktiivsem 

kesklinnaga piirnemise tõttu. 

Pärnu linnas tuleb merele lähedale ehitamisel arvestada mere veetaseme tõusuga üks kord 

10 aasta jooksul. Nendes piirkondades, kus vesi üle ujutab nii tihedalt, peab kasutama 

lisameetmeid probleemi lahendamiseks. Maa-ameti kaardirakenduse järgi on 2.28 meetrit 

üleujutuse absoluutne kõrgus üks kord 10 aasta jooksul. See tähendab, et kus maapind on 

madalam või sama kõrge, tuleb pinnast tõsta ja kasutada leevendavaid meetmeid üleujutuse 

tekkeks kinnistul. Piirkondades, kus on pinnavesi kõrgem, tuleb kindlasti madalvundamendi 

asemel eelistada kõrget vundamenti. See aitab kaitsta hoonet võimalike üleujutuste ning 



 

 

veekahjustuste eest.  Pinnavett võib aidata alandada kanalisatsioonisüsteem, mis töötab 

dreenidena ja alandab võimalikult palju pinnasevee maksimume.  

Läänemeres avaldub veetaseme tõus, milleks on maksimaalne 5…10 cm üle keskmise suve 

lõpul ja sügisel. Enamik veetaseme kõikumistest on lühiajalised, mis on tingituna peamiselt 

tuultest ja õhurõhu muutustest (Mets 2012). Kliimaga arvestamine on sel põhjusel väga 

oluline, kuna see on peamine põhjus üleujutuste tekkeks. Tähtis on arvestada ka maapinna 

ehitusega, kuna maapind aitab vett edasi juhtida või filtreerida vett endasse. Kuna Pärnu 

rannas on liiv pigem kerge ja õhuline, siis merelainetel on lihtne pääseda ranna kallastele. 

Pärnu lähedal Reiu rannas asub Lottemaa, kuhu pered saavad minna oma lastega. Enne 

ehitustegevust Lottemaal eemaldati puud, mis hoidsid kinni liikuvaid liivasid  ning kallast. 

Rannikuäär on merepiirist üha eemale nihkunud, kuna tormide ajal uuristab vesi pinnast.  

Keskkonnaministeerium kaardistas üleujutusohuga riskipiirkonnad, mis näitavad tõenäolist 

veetaseme tõusu 10, 50, 100 ja 1000 aasta jooksul. Üleujutuspiirkonna kaardistamisel 

osalesid: Keskkonnaagentuuri hüdroloogia osakond, Maa-ameti fotogramm-meetria 

osakond, Statistikaameti statistika levi osakond, Tallinna tehnikaülikooli Meresüsteemide 

instituut. Üleujutuste kahjud olid  Eestile 2005. aasta jaanuaritormis kokku üle 47 miljoni 

euro ( Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga…2014).  

Kaardistamise käigus kogutud andmete põhjal tuvastati 69 üleujutuse kirjeldust, sealhulgas 

ühe suurimana Pärnu linnas 08.01.2005.a alanud mereveetaseme 2,95m üle Kroonlinna 

nulli, mis mõjutas 12 835 elanikku (Pärnu linna sademevee… 2016). 

Üleujutusohuga seotud risk on oluline, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest 

(Lääne-Eesti vesikonna…. 2013): 

 üleujutus takistab operatiivteenuste, haiglate, koolide ja avalike-õiguslike hoonete 

tööd; 

 üleujutus avaldab olulist negatiivset mõju keskkonnale; 

 üleujutus hävitab või kahjustab kultuuriväärtust; 

 üleujutus esineb planeeringuga määratud tiheasustusalal; 

 üleujutus seab reaalsesse ohtu inimese elu. 

Eestis on meretase tõusnud üldise maailmamere tõusu ja tugevate tuulte tõttu. Üleujutuste 

arvestamisel kaitserajatiste ehitamisel ei saa arvestada väga pika perioodiga, kuna 

kaitserajatiste enda eluiga on umbes 50 aastat. Selle tõttu on oluline prognoosida 



 

 

ilmamuutusi maksimaalselt kuni 50 aastat. Üleujutusohuga seotud riskide puhul tuleb uurida 

esinemissagedust, ulatust, vooluveekogu hulkasid ning veetaseme tõusu kõrgust. See aitab 

kaitserajatise ehitamisel valida õige kõrguse, mis takistab prognoositud mereveetaseme 

tõusu. Üleujutuste leevendamisel on oluline kindlaks teha ulatus ning seejärel on võimalik 

teha kindlaks meetmed, millega on üldse võimalik sellist üleujutust leevendada (Lääne-Eesti 

vesikonna…2013).  

Vastavalt veeseaduse §339(1) Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava rakendamist 

korraldavad Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium ja Siseministeerium koostöös 

teiste ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega. Planeerimistegevuse korraldamine 

haldusüksuste piires on kohaliku omavalitsuse pädevuses. Seega peab kohalik omavalitsus 

seadma planeerimisel kindlad reeglid ja piirid, mis kehtestatakse üldplaneeringuga. Samuti 

on kohaliku omavalitsuse kohustus teostada järelvalvet erinevate seaduse, õigusaktide ja 

määrtuste järgmise kohta.   

Üleujutuse leevendamise kava järgi läheb määratud meetmete tegevuste maksumus kokku 

on 289 610 eurot 6 aasta perioodi jooksul, mis ei sisalda asukohapõhiste ehituslike tegevuste 

maksumust (Lääne-Eesti vesikonna...2013). Sel põhjusel on oluline piirkonnas läbi viia 

täpsemad uuringud parimate lahenduste leidmiseks ning täpsema maksumuse saamiseks. 

Erinevates piirkondades on tingimused ja maapind erinevad, mille tõttu on täpset maksumust 

ilma uuringuteta võimatu öelda.  

 

 
Joonis 12. Pärnu linna üleujutusohupiirkonna kaart (allikas: Maa-ameti geoportaal, 2016) 



 

 

Joonisel on märgitud Pärnu linna üleujutusohupiirkonnad 10-,50-,100- ja 1000 aasta jooksul 

(Joonis 4). Ehituse seisukohalt tuleb enim arvestada üleujutustega nendes piirkondades, kus 

on esinemistõenäosus 10 aasta jooksul. 10 aasta jooksul esinemistõenäosus on üsna tihe ja 

sellega peaks antud piirkond toime tulema liigvetega. Samuti tuleb arvestada sellega, et 

üleujutus ei tekitaks ohtu antud piirkonna elanikele. 

10 aasta jooksul esineb üleujutuse kõrgus 2,28 meetrit absoluutkõrgusest. 50 aasta jooksul 

tõuseb üleujutuse meretaseme kõrgus 2,81 meetrit absoluutkõrgusest. 100 aasta jooksul 

tõuseb 3,07 meetrit ja 1000 aasta jooksul 3,9 meetrit absoluutkõrgusest.  

 

3.3 Sademevee arendamise strateegia Pärnu linnas 
 

Pärnu linnas on olemas sademevee strateegia, mis on koostatud 2016. aastal. 

Sademeveearendamise strateegia ülesandeks on üleujutuste likvideerimine ja ennetamine; 

liigniiskete alade kuivendamine; suublate, voolu ja seisundiveekogude seisundi säilitamine 

ja parendamine; sademevee käsitlemine loodusressursina, sademevee süsteemide 

jätkusuutlik tagamine; põhjavee loodusliku taseme säilitamine; ehitusest ja 

arendustegevusest negatiivsete mõjude vähendamine- need on kõik tähtsad eesmärgid 

üleujutuste riskide vähendamiseks ja elukeskkonna parendamiseks. 

Üleujutuste likvideerimise on olemasolevate sademeveesüsteemide hooldamine ning juurde 

ehitamine. Hetkel on linnas peamisel sademevete ärajuhtimine lahendatud haljastuse, 

torustiku ja pumplate abil. Pumplad ja sademeveetorustik kuulub peamiselt AS-ile Pärnu 

Vesi ja kraavide hooldus Pärnu linnavalitsusele. Eesmärgiks on rajada rohkem uusi süsteeme 

ning rekonstrueerida olemasolevaid. Oluline on ka kaaluda lisasüsteemide rajamist ning 

uutesse probleemsetesse piirkondadesse ühtsete sademevee süsteemide välja- töötamine. 

Sademevete arendus aitab kaasa ka liigniiskete alade kuivendamisele. Samuti ei tohi 

unustada ka võimalikult suure haljastuse osakaalu säilitamist. Selleks on oluline liigniisked 

alad kõigepealt kaardistada ning analüüsida võimalikke meetmeid, mis on võimalik 

kasutusele võtta. Uute ehitiste rajamisel tuleb linnavalitsusel jälgida, et vajalikud meetmed 

liigniiskete alade leevendamiseks, võetakse planeeringu koostamise aluseks. Hiljem teostada 

ka järelvalvet tingimuste täitmise üle. AS-i Pärnu Vesi ülesandeks on tehniliste tingimuste 

väljastamine sademeveesüsteemide rajamisel.  



 

 

Suublate, voolu- ja seisuveekogude seisundi parendamine on keskkonnareostuse ära 

hoidmiseks ning vähendamiseks oluline. Reostuse põhjuseks on sademevete suunamise 

nõuete mittejärgmine. Veekogude seisundi parandamiseks peavad andma panuse 

linnavalitsus, kinnistuomanikud ja AS Pärnu Vesi. AS-i Pärnu Vesi ülesanne on 

lahkvoolsete sademeveekanalisatsioonide rajamine probleemsetesse piirkondadesse, 

linnavalitsusel rahaline toetus ja abi sademeveekanalisatsioonide  rajamisel ja kraavide 

korrashoidmisel. Kinnistu omaniku kohustus on suunata olemasolevasse 

sademeveekanalisatsiooni süsteemi sademevesi. Tootmisettevõtetel tuleb kasutada 

õlipüüdureid  ja muid lisameetmeid vee kvaliteedi tõstmiseks.  

Sademeveesüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline süsteeme järjepidevalt 

hooldada ning hoida. Selleks tuleb neid puhastada ning renoveerida. Hetkel on AS-il Pärnu 

Vesi olemas spetsiaalne auto, mis regulaarselt puhastab trasse, kui tekivad ummistused ning 

neid koheselt likvideerida.  

Sademevett tuleb käsitleda rohkem loodusressursina ning tarbijad peavad rohkem mõtlema 

oma tarbimisharjumuste peale. Elanike harimine sademevete kasutamisel aitab tõsta 

inimeste teadlikkust. Inimesed saavad kasutada sademevett lillede kastmiseks või muudes 

kodustes majapidamistegevustes. See aitab kraaniveekasutust vähendada ning õpetab seda 

rohkem hoidma vett kui tähtsat loodusressurssi.  

Ehitus- ja arendustegevuse planeerimisel on oluline arvestada erinevate üleujutusriskidega 

negatiivsete mõjude minimeerimiseks. Ehitise planeerimisel on tähtis järgida kõiki 

võimalikke ohtusid. Samuti on oluline korraliku sademeveesüsteemide loomine, et hilisemas 

etapis ei teki probleeme sademevete äravooluga.  Elamukvartali rajamisel on oluline ühtse 

sademeveesüsteemi väljatöötamine. Samuti tuleb välja selgitada võimalikud üleujutusega 

kaasnevad ohud, vajadusel tõsta maapinda  niiskes piirkonnas ning arvestada  võimalike 

üleujutusohtudega. 

Kõik need meetmed on vajalikud sademeveeprobleemide vähendamiseks ja ennetamiseks. 

Pärnu linnavalitsus ja AS Pärnu Vesi peavad tegema tihedat koostööd, et teha rohkem 

teavitustööd kinnistuomanikele sademeveesüsteemide tähtsusest. Hetkel on probleemiks 

sademeveesüsteemide omandi jaotus, mis  raskendab ühtse süsteemi paremat väljatöötamist 

ning võimalike meetmete rakendamist. Samuti tuleb teha ka ehitise vastuvõtmisel 

sademeveesüsteemide ärajuhtimisel rohkem  järelvalvet ning kontrollida projektides selle 

olemasolu.  Uute ehitiste tekkimisega probleemid suurenevad, kuna piisav järelevalve 



 

 

puudub. Sademevee süsteemid tuleb jaotada vastavalt linnaosade vajadustele ning teha 

elanikele rohkem teavitustööd nende rajamise vajalikkusest 

 

3.4 haljastuse protsendi käsitlemine Pärnu planeeringutes 
 

Vastavalt Pärnu linna üldplaneeringule, kui maakasutuse sihtotstarve on tootmishoonete maa 

või ärimaa, siis tuleb territooriumist kuni 20% haljastada, millest 60% arvestada 

kõrghaljastusena. Kõrghaljastuse protsent arvestatakse võra projektsioonist. 

sademeveekanalisatsiooni pikkus on 86 km, millest 84 km sademevete kanalisatsioonidest 

vajavad uuendamist. Seoses uute hoonestusalade kasutusele võtmisega ja olemasolevatele 

tänavatele vajaliku torustiku rajamisega on vaja täiendavalt paigaldada 34 km sadevete 

kanalisatsiooni (Pärnu üldplaneering 2001-2025). 

Esimeseks uuritavaks kinnistuks on Haapsalu mnt 41, mille krundi suuruseks on 5147 m2, 

sihtotstabega ärimaa 100%. Kinnistust 9,9% on haljastus ja ülejäänud pind on kaetud 

asfaltkattega. Alal kehtib Haapsalu mnt 41 kinnistu ja lühiümbruse detailplaneering. 

Detailplaneeringu järgi on lubatud antud kinnistule püstitada 1 hoone, mille eesmärk on 

marketi-tüüpi kaubandus-teeninduskeskuse  loomine. Haljastuse osakaal on nõutud 20% 

(~1030 m²) krundi pinnast, millest 60% moodustab kõrghaljastus. See tähendab, et pool 

haljastusest on rajatud ehk ainult 10% 20% -st ning kõrghaljastus üldse puudub.  

Planeeritava ala sademevee tänavatorustiku kaudu juhitakse kruntidelt kogutav sademevesi 

otse Sauga jõkke. Igale  kinnistule nähakse ette enne sademevee tänavavõrku juhtimist õli- 

ja liivapüünis. Sademeveevõrgu arvutamisel on lähtutud sellest, et torude materjaliks on 

plastik. Torustiku minimaalne rajamissügavus on 1,0 m maapinnast. Haapsalu mnt 41 

ristmikupoolses otsas on olemas kraav, mille eesvool on jõgi, siis on võimalik sademevete 

ärajuhtimiseks kasutada olemasolevat kraavi. Seejuures tuleb arvutada sademevete kogused 

ja olemasoleva kraavi võime täiendavat sademevett vastu võtta. Antud krundil on võimalik 

sademevett juhtida nii sademeveetorustiku abil kui ka kraavi abil. See tähendab, et võimalik 

sademeveelahendus on olemas, kuid raske on öelda, kui puhas sademevesi suunatakse jõkke 

selliselt kinnistult, kus on suured asfaltpinnad.   

Teiseks uuritavaks kinnistuks on Haapsalu mnt 43, mille pindala on 19865 m2, 

sihtotstarbega 100% ärimaa.  Haljastus on 31,9 % krundi pindalast, ülejäänud krundist on 

kaetud asfaltkattega. Alal kehtib Salme kinnistu osaline detailplaneering. Vastavalt 



 

 

detailplaneeringule on rajatava kaubanduskeskuse territoorium põhiliselt mustkatte all, siis 

haljastuse ja heakorra põhimõtted lahendatakse hoone projekteerimise käigus. Hetkel võib 

öelda, et üldplaneeringus olevat 20% haljastust on isegi rohkem täidetud.  

Detailplaneeringus on kirjeldatud, et sadevete ärajuhtimiseks ei ole pinda, kuhu sadeveed 

imenduda saaks. Nii näiteks saju korral, kus lühikese aja jooksul langeb 10mm sademeid, 

tuleb ära juhtida 250 tonni vett. Tulenevalt sellest, on territooriumilt vee ärajuhtimiseks 

planeeritud sademevete kanalisatsioon, mille eesvooluks Sauga jõgi. Kahe sadeveetrassi 

liitumiskohta on ette nähtud paigaldada õli-ja rasvapüüdur. Sademeveelahendus on olemas 

kahe liitumispunkti abil. Kuna haljastus on ka üle 30%, siis osaliselt imbuvad sademed ka 

maapinda.  

Haapsalu mnt 37, mille kinnistu pindalaks on 1260 m2, sihtotstarbega 100%ärimaa  ja 

Haapsalu mnt 39, mille pindala on 1361 m2, sihtotstarbega samuti ärimaa 100%.  Haljastus 

Haapsalu mnt 37 krundist on 0% ning hoone ümbritsev maapind on kaetud asfaldiga. 

Haapsalu mnt 39  haljastus on krundi pindalast 2,9% ja hoone alt väljas olev maa on kaetud 

asfaldiga. Mõlemal alal puudub detailplaneering ning ei ole järgitud üldplaneeringus 

määratud haljastuse protsenti. Kuna hoonet ümbritsev maapind on asfalteeritud, siis 

sademevete juhtimine süsteem peab olema korraldatud arvatavasti 

sademeveekanalisatsioonitorustiku abil. Võib-olla on hoonete püstitamise aluseks olnud 

projekteerimistingimused, kuid samas projekteerimistingimused peavad vastama 

üldplaneeringule ja ei saa olla üldplaneeringuga vastuolus.  

Mõrra tn 2b, mille pindala on 5842 m2, sihtotstarbega tootmismaa 100%. Haljastus on 1,1% 

krundi pindalast. Hoonet ümbritsev maa on kaetud asfaldiga. Detailplaneering puudub antud 

alal. Antud alal samamoodi ei ole järgitud haljastuse 20% nõuet. Nii väikese haljastuse 

protsendi puhul peab olema sademevesi traditsioonilise sademevee süsteemide abil juhitud, 

kuna üldplaneeringu kaardi järgi on sinna planeeritud sademeveetorustik, siis arvatavasti 

sademeveekanalisatsiooni on suunatud sademed.  

Vana-Sauga tn 56, mille pindala on 3176 m2, sihtotstarbega tootmismaa 20% ja ärimaa 

80%. Krundi pindalast on 43,9% haljastus, ülejäänud krundi maa-ala kaetud asfaldiga. 

Vana-sauga tn 58, mille pindala on 1871 m2, sihtotstarbega tootmismaa 80% ja ärimaa 20%. 

Krundi pindalast on 89,8% haljastus. Vana-Sauga tn 52, mille pindala on 2072 m2, 

sihtotstarve tootmismaa 80% ja ärimaa 20%. Krundi pindalast 9,5% on kõrghaljastus. Kehtib 

Sauga jõe ja Uus-Sauga tn vahelise ala detailplaneering. Vana-Sauga tn 54, mille pindala 



 

 

on 1490 m2, sihtotstarbega tootmismaa 80% ja ärimaa 20%. Krundi pindalast 15,5% on 

haljastus. Vana-Sauga tn 50, mille pindala on 8691 m2, sihtotstarve tootmismaa 80% ja 

ärimaa 20%. Krundil haljastus puudub. Vana-Sauga tn 60, mille pindala on 1378 m2, 

sihtotstarve transpordimaa 50% ja ärimaa 50%. Krundi pindalast 43,2% haljastus. Vana-

Sauga tn 48, mille pindala on 3575 m2, sihtotstarbega tootmismaa 80% ja ärimaa 20%. 

Krundi pindalast on 95,2% haljastus, millest on 35% kõrghaljastus . Vana-Sauga tn 42, 

mille pindala 2722 m2, sihtotstarve tootmismaa 30% ja ühiskondlike hoonete maa 70%. 

Krundi pindalast on haljastus 6%. Vana- Sauga tn 40, mille pindala on 23280 m2, 

sihtotstarve tootmismaa 80% ja ärimaa 20%. Krundi pindalast haljastus 8,8%, millest on 

50% kõrghaljastus. Antud kinnistutel kehtib Sauga jõe ja Uus-Sauga tänava vahelise ala 

detailplaneering.  

Haljastus on ette nähtud vastavalt detailplaneeringule ainult üksikute muruplatside näol. 

Mõnel krundil see praktiliselt puudub ja võimalust selle rajamiseks ei ole. Planeeritud 

kruntidel, kus detailplaneeringu algatamise hetkel ei olnud hoonestust, tuleb kinni pidada 

Pärnu linna üldplaneeringu põhimõttest, et haljastuse protsent krundil ei ole vähem kui 20%, 

millest omakorda vähemalt 60% on kõrghaljastus. Planeeringualaga külgnevate 

elamurajoonide ja tootmiskruntide vahele on planeeritud ulatuslik haljasvöönd. Suuremal 

osal planeeringualal on sajuvete kanalisatsioon olemas. Sajuveed juhitakse Sauga jõkke läbi 

Vana- Sauga tn 40 territooriumi. Uus sademeveetorustik on planeeritud Vana- Sauga tänava 

pikendusele ja Vana-Sauga tänava autoparklate juurde, kuhu tuleb ehitada õlipüüdjad. Vana-

Sauga tn 56, 58, 60j a 48 järginud haljastuse nõuet 20%. Vana-Sauga tn 52, 54, 50, 42 ja 40 

kinnistutel on haljastus alla 20%. Sademevesi on detailplaneeringu alusel planeeritud 

sademeveetorustiku abil. 

Vana-Sauga tn 38b, mille pindala on 5289 m2, sihtotstarbega ärimaa 55% ja üldmaa 45%. 

Krundi pindalast on haljastus 78,1%, millest on 25% kõrghaljastus.  Alal kehtib Sauga tn 

27a ja 38b kinnistute detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule sademeveed kinnistul 

kogutakse katusekaevude kaudu planeeritud torustikku mõlemal pool hoonet ning juhitakse 

läbi olemasoleva sademeveekaevu 38 Sauga jõkke. Kuna detailplaneering ei käistlenud 

täpset haljastuse protsenti, siis võtsin aluseks üldplaneeringu oma. Antud kinnistul on 

haljastuse protsent kolm korda suurem nõutust, mis on igati positiivne. 



 

 

Vana-Sauga tn 38, mille pindala on 10284 m2, sihtotstarbega tootmismaa 100%. Krundi 

pindalast haljastus on 36,9%, millest 29,1% kõrghaljastus.. Detailplaneering kinnistul 

puudub detailplaneering. Vana-Sauga tn 38 kinnistutul on täidetud 20% haljastuse nõue.  

Lille tn 2a, mille pindala on 5979 m2, sihtotstarbega ärimaa 100%. Kinnistul puudub 

haljastus. Krundi pindalast on 0,5% haljastus. Lille tn 2, mille pindala on 12500 m2, 

sihtotstarbega tootmismaa 100%. Krundi pindalast on 57,7% haljastus. Aladel kehtib Loode-

Pärnu tööstusala detailplaneering. Detailplaneeringu alusel alal on lubatud likvideerida 

kõrghaljastus seoses teede, parklate ja planeeritavate hoonete rajamisega, tehes 

asendusistutusi krundil või linnavalitsuse poolt näidatud kohas. Raieload tuleb taotleda 

vastavalt looduskaitseseadusele ja linnavalitsuse määrustele. Olulisemad haljastuselemendid 

on Uus-Sauga äärne Sauga mõisa ajalooline allee ja metsaalad endise sõjaväelennuvälja 

territooriumil. Olulisemad metsaalad kuuluvad säilitamisele. Tootmismaa sihtotstarbega 

krundid haljastada minimaalselt 10% ulatuses, sellest 60% kõrghaljastus. Haljastust võib 

paigutada kinnistute piiridele. Liikidest eelistada kõrge- ja kiirekasvulisi liike. Ala läbiva 

ojale on planeeritud rajada tiigid. Väljakaevatav pinnas paigutatakse tiikide ümbrusesse. 

Arvestades oja langust ei saa tiikide maht püsida täielikult paisutusel. Tiikide 

projekteerimisel arvestada oja vooluhulkadega. Kavandada oja vooluhulkade regulaator 

Savi tänava ristumisel. Planeeringus märgitud kraavid arvestavad olemasolevate kraavide 

kulgemist. Täiendava kraavituse projekteerimisel arvestada oja vooluhulkadega. 

Olemasoleva kraavituse likvideerimine on lubatud uute sademevee ärajuhtimisvõimaluste 

valmisoleku puhul. Lille tn 2a kinnistul praktiliselt haljastus puudub. Kuna sihtotstarve on 

ärimaa, siis tuleb jälgida üldplaneeringu protsenti 20. Lille tn 2a on tootmismaa 

sihtotstarbega kinnistu, mille haljastuse protsent on määratud detailplaneeringuga 10%. Lille 

tn 2 kinnistu haljastus on 57,7%, mis tähendab, et üle 5 korra on täidetud haljastuse nõuet. 

Sademevete lahendus on mõeldud detailplaneeringu järgi tiikide abil. Kui soovitakse 

olemasolevat kraavitust likvideerida, siis tuleb arvestada võimaliku uue sademevee 

lahenduse loomisega.  

Lubja tn 48a, mille pindala on 13238 m2, sihtotstarbega tootmismaa 70% ja üldmaa 30%. 

Krundi pindalast on 56,4% haljastus. Krunt on kõrghaljastusega krunt piiratud. Lille tn 4, 

mille pindala on 4537 m2, sihtotstarbega ärimaa 100%. Krundi pindalast on 4,5% haljastus. 

Mõlemal alal detailplaneering puudub. Esimene kinnistu täidab isegi haljastuse protsenti 

kahekordselt. Teise kinnistu puhul jääb haljastuse protsent täitma ligikaudu 15%.  



 

 

Tallinna mnt 70, mille pindala on 41940 m2, sihtotstarbega ärimaa 100%. Krundi pindalast 

on 14,1% kõrghaljastus, ülejäänud pind kaetud asfaltkattega. Alal kehtib Kilgi tn 4 ja Kilgi 

tn 4a kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu alusel on ette nähtud Tallinna maantee 

äärde planeeritud üherealine kõrghaljastus, mis on Savi tänava ristmikust oleva haljastuse 

jätkuks. Kogu planeeringuala sajuveed saab juhtida Tallinna maantee sajuveetorustiku 

kaevudesse. Kõrghaljastuse nõuet on järgitud vastavalt detailplaneeringule, kuid 

üldplaneeringu haljastuse protsendi nõue jääb täitmata. 

Pärlimõisa tee 20, mille pindala on 6357 m2, sihtotstarbega tootmismaa 100%. Krundi 

pindalast on 38,3% haljastus, ülejäänud pind asfaldeeritud. Alal kehtib Pärlimõisa tee ja 

Kõrtsi tänava vahelise maa-ala detailplaneering. Planeeringuala on suures osas kaetud 

väheväärtusliku lehtpuistuga. Planeeringuala on osaliselt liigniiske, leidub tiike ning soiseid 

alasid. Planeeringuala on suures osas kaetud väheväärtusliku lehtpuistuga, mis on lubatud 

likvideerida. Planeeritavad ärimaa ja tootmismaa krundid tuleb haljastada vähemalt 20% 

krundi pinnast, millest vähemalt 60% peab olema kõrghaljastusega.  

Kanalisatsioonisüsteem on kavandatud lahkvoolne – eraldi olme- ja sademeveele. Projektis 

on ettenähtud sadevesi teedelt juhtida kalletega restkaevudesse, eraldusribal asuvatesse 

kuppelrestiga kaevudesse ja kraavidesse ning kõrvalaladele murualadele immutamiseks. 

Ehituspiirkonnas on pinnasevee tase kõrge. Ehituse alustamisel tuleb vesi alla lasta selleks 

piisava eesvoolu kraavi rajamisega kuni Kilgi tänavani. Seal on Kilgi tänava ja Lennuvälja 

tee ringliiklusega ristmiku rajamisel mahasõidu alla paigaldatud truup. Soovitavalt on vaja 

eesvool rajada kuni Sauga jõkke suunduva ojani. Pärlimõisa tee olemasoleva mulde servas 

on ette nähtud rajada olemasoleva kraavi kohale uus kraav languga Rääma oja suunas. 

Teistel teedel on ette nähtud rajada sademevee-drenaažitoru süsteem. Sellest torustikust 

juhitakse sadevesi kas Pärlimõisa tee äärde projekteeritud kraavi või siis täiendavalt Rääma 

ojja. Viimasel juhul kogutakse kokku kinnistutelt tulev sadevesi ja enne ojja laskmist 

juhitakse vesi läbi õlipüüduri. Rehepapi tänaval, Sauna tänaval ja Kõrtsi tänaval kasutatakse 

sadeveetoruna augustatud poolring torusid, millede ülemine osa töötab dreenitoruna ja 

alumine osa on aukudeta. Toru ümbritsetakse killustikfiltri ja filterkangaga. Parklatelt ning 

teistelt kõvapindadelt tuleb sajuvesi kokku koguda ning juhtida sademevee tänavatorustikku. 

Torustikku juhitav vesi peab olema nõuetekohaselt puhastatud. Õlipüüdurid on vajalikud 10-

kohalise ja suurema parkla puhul. Õlipüüdurite vajadus ja asukohad täpsustada 

projekteerimisel. Antud kinnistul jälgitakse 20% haljastuse nõuet. Kuna pinnas on liigniiske 



 

 

ja antud maale planeerides on vajalik korralikku süsteemi sadevete ärajutimiseks. 

Detailplaneeringu järgi oli olemas väga täpne lahendus liigniiskusega toime tulemiseks. 

Pärlimõisa tee 24, mille pindala on 6522 m2, sihtotstarbega ärimaa 70% ja tootmismaa 30%. 

Krundi pindalast on 33,1% haljastus. Pärlimõisa tee 27, mille pindala on 11956 m2, 

sihtotstarbega tootmismaa 100%. Krundi pindalas on 44,3% kõrghaljastus, ülejäänud pind 

on kaetud asfaldiga. Samuti nendel kruntidel kehtib Pärlimõisa tee ja Kõrtsi tänava vahelise 

maa-ala detailplaneering. Mõlemad kinnistutest on täitnud haljastuse nõuet. Pärlimõisa tee 

kõrghaljastuse nõuet. Korralik sademeveesüsteemi lahendus on olemas vastavalt 

detailplaneeringule.  

Tallinna mnt 76, mille pindala on 7821 m2, sihtotstarbega ärimaa 100%. Krundi pindalast 

on 12,8% haljastus, ülejäänud pind kaetud asfaldiga. Alal detailplaneering puudub. 

Üldplaneeringu haljastuse protsent on täitmata. 

Tallinna mnt 74, mille pindala on 4415 m2, sihtotstarbega ärimaa 75% ja tootmismaa 25%. 

Krundi pindalast on 47,5 % haljastus, ülejäänud pind kaetud asfaldiga. Alal kehtib Tallinna 

mnt 64k krundi detailplaneering. Planeeritaval alal on planeeritud lahkvoolne 

kanalisatsioon. Sademevesi kogutakse kokku äärekiviga tänavatelt, parklatest ja kinnistutelt 

kus on selleks vajadus. Äärekivita tänavatelt kogutakse sademevesi kokku tänavaäärsetesse 

kraavidesse ja nõvadesse ning juhitakse kraavitusega ala läbivasse ojja. Kui kinnistul 

paikneb rohkem kui 10 autokohaga parkla, peab kinnistu piiril paiknema sademevee trassil 

õlipüünis. Sademevesi on juhitud ala läbivasse ojja ja Sauga jõkke. Väljalasu on varustatud 

õlipüünistega. Kokku on alal 22 sademevee kanalisatsiooni väljalasku, neist käesoleva 

planeeringuga on kavandatud 20 väljalasku. Detailplaneeringus puudub haljastuse nõue, mis 

tõttu tuleb järgida üldplaneeringuga kehtestatud nõuet. Seda on antud krundi puhul järgitud. 

Detailplaneeringu järgi on sademevesi lahendatud lahkvoolse kanalisatsioonisüsteemi abil.  

Haapsalu mnt 86 on 10204 m², sihtotstarbega ärimaa 30% ja 70% üldmaa. 62% on krundist 

haljastus. Hoone on osaliselt ümbritsetud lisaks veel kõrghaljastusega. Alal asub ka 

parkimisplats. Antud alal puudub detailplaneering. Üldplaneeringus määratud haljastuse 

protsenti on järgitud. Krundil on olemas ka kõrghaljastus. Sademevesi on arvatavasti 

suunatud sademeveetorustiku abil, nagu enamikel kinnistutel antud piirkonnas või maantee 

äärsetesse kraavidesse. 

 



 

 

 

 

 

Tabel 1. Haljastuse protsendi võrdlus tegelikult ja vastavalt planeeringule 

Kinnistu aadress Haljastuse protsent 

kinnistu piires 

Nõutud haljastuse 

protsent 

Haapsalu mnt 41 9,9% 20% 

Haapsalu mnt 43 31,9% 20% 

Haapsalu mnt 37 Haljastus puudub 20% 

Haapsalu mnt 39 2,9% 20% 

Mõrra tn 2b 1,1% 20% 

Haapsalu mnt 37a 54,4% 20% 

Vana-Sauga tn 56 43,9% 20% 

Vana-Sauga tn 58 89,8% 20% 

Vana-Sauga tn 52 9,5% 20% 

Vana-Sauga tn 54 15,5% 20% 

Vana-Sauga tn 50 Haljastus puudub 20% 

Vana-Sauga tn 60 43,2% 20% 

Vana-Sauga tn 48 95,2% 20% 

Vana-Sauga tn 42 6% 20% 

Vana-Sauga tn 40 8,8% 20% 

Vana-Sauga tn 38b 78,1% 20% 

Vana-Sauga tn 38 36,9% 20% 

Haapsalu mnt 86 62% 20% 

Lubja tn 48a 56,4% 20% 

Lille tn 2 57,7% 10% 

Lille tn 2a Haljastus puudub 20% 

Tallinna mnt 70 14,1% 20% 

Pärlimõisa tee 20 38,2% 20% 

Pärlimõisa tee 24 33,1% 20% 

Pärlimõisa tee 27 44,3% 20% 

Tallinna mnt 76 12,8% 20% 

Tallinna mnt 74 47,5% 20% 

 

Tabelis 1 on toodud välja kinnistu aadressid, haljastuse protsendid ning nõutud haljastuse 

protsendid.  27 kinnistut, millest 15 kinnistut järgisid haljastuse protsente ja 12 ei järginud. 

Kõikide kinnistute puhul on nõutud haljastuse protsendiks 20, välja arvatud Lille tn 2, kus 

oli detailplaneeringu nõutud haljastus 10%. Kolm kinnistut olid, kus haljastus puudus 

täielikult. Üheks põhjuseks võib nimetada, et antud kinnistul on selline tootmine või äri, kus 

haljastuse säilitamine võib olla võimatu kemikaalide tõttu. Teise põhjusena võib tuua välja 

selle, et hoone maht on nii maksimaalne ja vajalik on lahendada parkimine vastavalt 



 

 

normidele, mille tõttu ei olnud võimalik enam haljastust rajada. 12 kinnistut ehk peaaegu 

pooltest puudub haljastus, mis tähendab tõsist probleemi haljastuse võimaliku kadumise 

kohta tööstuspiirkondades.  

 

Joonis 13. Haljastuse osakaalu täitmine vastavalt planeeringule 

44% kinnistutest ei ole täitnud haljastuse protsenti ja 56% on täitnud (Joonis 13.). Sellest 

järeldub, et haljastuse protsendist kinnipidamine vastavalt planeeringu nõuetele hoonete 

laiendamisel väheneb. Hoonete laiendamisega tavaliselt soovitakse rajada juurde 

parkimiskohti, mis toimub haljastuse arvelt. Haljastus on hea sademevete juhtija suurte 

paduvihmade ajal ning aitab siduda linna kui tervikut. Samuti on sobimatud suured 

asfaltväljad elamu piirkondade läheduses. Enamik nendest kinnistutest asuvad 

väikeelamupiirkondade läheduses või kortermajade piirkondades ning on oluline need 

hooned sinna keskkonda sobitada. Kogu ala haljastuse ja kõrghaljastuse protsendid olid… 

Rohealad on värske õhu ja keskkonnahoidjad ning aitavad takistada kuumasaarte tekkimist 

linnapiirkondades.  

 

3.5 Üleujutuste  käsitlemine Pärnu planeeringutes 

 

Pärnu linna ääristab pikk rannaala ja läbib jõgi, siis on linna erinevates piirkondades suureks 

probleemiks üleujutused. Pärnu asendi tõttu mere ääres tekib olukord, et soovitakse rajada 

56%
44%

Täitis haljastuse protsenti Ei täitnud haljastuse protsenti



 

 

elamud või mõned muud sihtotstarbega hooned võimalikult mere lähedale, et nautida 

merevaadet. See aga on tekitanud olukordi, kus hoonetesse on tulnud vesi üleujutuste tõttu. 

Pärnus on ka suur oht kõrge mereveetaseme tõusmisel üleujutuseks (Joonis 8.). Pärnu linnas 

on veel üleujutuse tekitajaks kõrge põhjavee tase ning suur sademete hulk, mis teeb olukorra 

veel probleemsemaks. 2005. aastal toimus jaanuaritorm, mis ujutas üle suure osa Pärnust 

ning tekitas laastavaid kahjusid hoonetele. Selle tõttu on oluline uurida, milliseid meetmeid 

kasutab Pärnu linn üleujutusriskide arvestamisel ja kui problemaatiline on hetkeolukord. 

 

Joonis 8. Pärnu linna üleujutuskaart esinemistõenäosus üks kord 10 aasta jooksul 

(allikas:Maa-amet) 

Esimeseks valitavaks detailplaneeringuks oli „Pärnu rannaniidul asuva Papiniidu tn 90 

kinnistu ja lähiala detailplaneering“. Detailplaneeringu ala algab merepiirist, ala sisaldab 

üksikuid liivaalasid. Peaaegu kogu ala on roostunud, välja arvatud üksikud heinamaalapid. 

Keskelt on poolitatud merega ühenduses oleva väikese lahesopiga, kus maapinna kõrgused 

on alla merepinna -0,5m. Planeeringuala idapoolses mõõdistatud osas tõuseb maapind kuni 

0,85m üle merepinna. Idapoolses osas tõuseb maapind üle 1m merepinnast. Planeeringuga 

ei ole kavandatud hoonestust. Planeeringuala kasutamise sihtotstarve on looduslik 

haljasmaa. Detailplaneeringuga on planeeritud vaatlustorni ehitamine. Alal piiratakse 

roostiku vohamist karjatamise ja niitmise abil. Alale ei planeerita teid ega tehnovõrke. Kogu 

planeeringualal kehtib ehituskeeluvöönd ja piiranguvöönd. Kogu ala on korduva üleujutuse 

ala, kus ehituskeeluvöönd vastavalt looduskaitseseaduse §35 lõikele 4 koosneb 

üleujutatavast alast ja looduskaitseseaduses §38 sätestatud vööndi laiuseks 100m. Kuna 

Pärnu linna üldplaneeringus ei ole korduva üleujutuse piir määratud, siis loetakse selleks 1m 



 

 

samakõrgusjoon. Kehtiva ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi piir jääb planeeringualast 

väljapoole. Üldplaneeringu kohaselt on planeeringualas olev rand supelrand. Siin ei ole 

veekaitsevööndit vastavalt looduskaitseseaduse §42 lõikele 5. Servituudialasid ja 

tehnovõrkude kaitsevööndeid planeeringualal ei ole. Detailplaneering teeb ettepaneku 

Looduskaitseseaduse § 40 alusel ehituskeeluvööndi vähendamiseks kuni 35 meetrini.  

 

Joonis 14. Olemasolev vaatlustorn detailplaneeringu alal (allikas: Puhka Eestis) 

 

A. H. Tammsaare pst 37 ja 39 kinnistute ja piirneva maa-ala detailplaneeringus on 

arendaja peamiseks eesmärgiks olnud ehitada lisaks ühiskondlikele ja ärihoonetele väike- 

ning korruselamuid. Antud detailplaneering on üldplaneeringut muutev detailplaneering 

sihtotstarvete tõttu. Detailplaneeringu koostamise ajal oli loodusliku pinnasevee tase umbes 

1,40m sügavusel olemasolevast maapinnast, kuid suurvee perioodidel võib pinnasevesi 

tõusta kuni maapinnani ehk see asub üleujutusohtlikul alal. Vastavalt detailplaneeringule 

enne projekti koostamist on vajalikud ehitusgeoloogilised uurimistööd. Vajalikkus tuleneb 

savikihi füüsikaliste näitajate ning paksuse osas. Planeeringuala on umbes 8,2 ha. Oluline 

on anda arvamus keskkonnamõjude hindamise vajalikkuse kohta, kuna tegemist on 

üleujutusohtliku alaga. Haljastus tuli maksimaalselt säilitada vastavalt detailplaneeringule. 

Planeeringus on järgitud ka üldplaneeringu nõuet säilitada haljastus vähemalt 20% 

korterelamute ja väikeelamute planeerimisel. Planeeringualal on linna lahkvoolne 

sademeveekanalisatsioon, mis on  juba varem välja ehitatud. Planeeritud ala asub osaliselt 



 

 

üleujutuse ohuga tsoonis, kus maapinna kõrgusmärgid on Balti süsteemis absoluutkõrgus 

1,8m. Hoonete I korruse kõrgus ei tohi olla väiksem kui Balti süsteemi absoluutkõrgus 

2,75m. 

 

Pärnu rannaniidul asuva Ranna pst 11 ja 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu 

mere poolne ala piirneb merepiiriga, mis on tugevamate tormide ja vee kõrgusest muutuv. 

Liivaranna riba kõrgus on kuni 1m ning liivarannale järgneb roostunud liivaluidete ala, mille 

maapinna kõrgusmärgid on vahemikus 1,3 kuni 1,8 m üle merepinna. Roostiku ala maapinna 

kõrgus on keskmiselt 0,5m üle merepinna. Suuremas osas on see ala üle ujutatud ning seda 

katab roostik ja kõrghaljastus sellel alal puudub. Planeeringuala suuremas osas kehtib Pärnu 

rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri. Merevesi võib kogu alal tõusta kuni 3m üle 

tavalise kõrguse. Sellega tuleb ajutiste ehitiste ja planeeritud rajatiste püstitamisel arvestada. 

Kogu planeeringualal kehtib ehituskeeluvöönd ja piiranguvöönd. Kogu ala on korduva 

üleujutuse ala, kus ehituskeeluvöönd vastavalt looduskaitseseaduse §35 lõikele 4 koosneb 

üleujutatavast alast ja looduskaitseseaduses §38 sätestatud vööndi laiusest 100m. Kuna 

Pärnu linna üldplaneeringus ei ole korduva üleujutuse piir määratud, loetakse selleks 1m 

samakõrgusjoon. Kehtiva ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi piir jääb planeeringualast 

väljapoole. Üldplaneeringu kohaselt on planeeringualas olev rand supelrand. Siin ei ole 

veekaitsevööndit vastavalt looduskaitseseaduse §42 lõikele 5. Servituudialasid ja 

tehnovõrkude kaitsevööndeid planeeringualal ei ole. Detailplaneering teeb ettepaneku 

Looduskaitseseaduse § 40 alusel ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 

A.H.Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringuga säilitatakse võimalikult palju 

olemasolevat kõrghaljastust. Reovee- ja sajuveekanalisatsiooni ühendus linnavõrguga on 

olemas. Planeerigualal on kõrgusmärgid kinnistul 1,60-2,00m absoluutkõrgus. Maksimaalne 

merevee tõus on olnud 2005. aastal 2,97 m merepinna keskmisest tasemest. AS Mavesi 

koostatud üleujutusohuga otseselt seotud riskide hindamise alusel on Pärnus 

meteoroloogiliselt ja hüdrodünaamiliselt võimalik merevee tõus kuni 3,5m üle merepinna 

keskmise taseme, millega tuleb hoonete ehitamisel ja kasutamisel arvestada. 

Detailplaneeringuga planeeritud hooned ei avalda püsivat keskkonnamõju, ei põhjusta 

üleujutusi ega hoia neid ära. Ehitada tuleb uus sademevete kollektor, millesse tuleb juhtida 

planeeritud parklate sajuveed. 



 

 

Kuuse tn, Kaarli tn, Side tn ja mere kalda vahelise ala detailplaneering ei ole määranud 

täiendavaid abinõusid üleujutuste piirkonnas. Detailplaneeringuga lahendatakse  

planeeringualal äri- ja ühiskondlike hoonete perspektiivid ja maakasutuse piirid. 

Keskkonnakaitse vajalikud abinõud määratakse alles ehituse käigus. Krundid haljastatakse 

vähemalt 40%. Planeeritavad uued hoonestusalad jäävad ranna ja kaldakaitsetsooni. 

Detailplaneering rohkem ei käsitle teemat, milliseid erinevaid nõudeid peab täitma ja 

milliseid leevendavaid meetmeid tuleb kasutada.   

Ranna pst ja mere kalda vahelise ala detailplaneeringus puudub 

sademeveekanalisatsiooni ja üleujutusosa planeeringust. 

Ranna pst 1 kinnistu detailplaneeringu kinnistusisene heakorrastus ja haljastus 

lahendatakse hoone projektiga. Sajuveed kanaliseeritakse läbi kahe liitumispunkti Ranna 

puiesteele varem planeeritud sademeveekanalisatsiooni võrku.  Üleujutuse osa planeeringust 

puudus.  

Ranna pst 4 ja Kuuse tn 6 kinnistute detailplaneeringu ala on valdavalt kaetud 

regulaarselt niidetava rohumaaga. kinnistutel on kõrgusmärgid vahemikus 1.56 – 2.17 m 

absoluutkõrgusest. Planeeritav ala jääb üleujutusriskiga alasse, mille on üleujutuse 

tõenäosus 1x 10.a jooksul. Detailplaneeringus puudusid leevendavad meetmed 

üleujutusriskidega toime tulemiseks. 

Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringuga haljastuse rajamise osakaal minimaalselt 30%  

Haljastuse rajamise osakaal planeeritava krundi pindalast tagada minimaalselt 30%. 

Kõrghaljastus käigus tuleb puuduvatele aladele istutada parkimiskohtade äärde hekke.  

Kinnistu on kanaliseeritud ühissademevee kanalisatsiooniga, parklatest kogutav sajuvesi 

tuleb suunata läbi vastava puhasti sajuveekanalisatsiooni. Planeeringuala jääb mere 

võimaliku üleujutuse tsooni, mille tõttu on planeeringus hoone esimene korrus kavandatud 

3.00 Balti süsteemis ning hoonete ei ole lubatud üleujutuse tõttu planeerida keldrikorrust.  



 

 

 

Joonis 15. Detailplaneeringus kasutavad meetmed üleujutuste maandamiseks 

56% detailplaneeringutest kasutati leevendavaid meetmeid üleujutuste maandamiseks 

hoonete ehitamisel. 44%-l detailplaneeringutest puudusid leevendavad meetmed 

üleujutusprobeelmidega toimetulemiseks. See näitab, et peaaegu pooltest planeeringutest 

puudub üleujutusi puudutav peatükk, mis tegeleb probleemi leevendamisega. Mere 

piirkonnas on samal ajal üleujutamise tõenäosus üks kord kümne aasta jooksul.  

Planeerimine on protsess, mille käigus peab arvestama juba enne võimalike tekkivate 

probleemidega. Vastasel juhul jäävad hiljem kannatajaks hoonete omanikud. Üleujutused 

võivad tekitada väga suuri rahalisi kahjusid ning inimestel eluohtlike olukordi nagu 2005. 

aastal jaanuaritorm. Selleks on oluline kohalikul omavalitsusel rakendada täiendavaid 

meetmeid üleujutuseohuga piirkonda ehitamisel. 

 

3.6 SUDS kasutamise võimalused Pärnu linnas 
 

Olemas on väga erinevaid süsteeme ning variante sademevete vooluhulkade vähendamiseks 

ja ärajuhtimiseks. Sademete hulk 2100. aastaks kasvab 10- 20%. Sel põhjusel on oluline 

linnades leida hästi toimiv sademevete mahutamise süsteem, mida on võimalik kasutusele 

võtta. SUDS ehk säästlikud sademevee süsteemid on üks võimalik viis, kuidas haljastuse 

kaudu sademevete suurt vooluhulka vähendada. 

56%
44%

olid leevendavad meetmed ei olnud leevendavaid meetmeid



 

 

Pärnu on roheline linn, kus on võimalik kasutada ka muid süsteeme peale traditsiooniliste 

sademevee süsteemide. Pärnus on võimalik rajada erinevaid haljasalasid kortermajade 

vahele, kasutada ära muruplatse ning haljasribasid sademevete süsteemide loomiseks. 

Kahjuks haljastuse osakaalu tahetakse vähendada ja muruplatse kaetakse järjest enam 

kõvapindadega, mille tulemusena tekib rohkem sademevee juhtimise probleeme. Haljastus 

on hea vahend sademeveevoolu kiiruse vähendamiseks ning sademete immutamiseks.   

Näitena saab tuua Pärnu kesklinnas asuva Iseseisvuse väljaku, mis eelnevalt oli kaetud 

osaliselt muruga, ümbritsetud puudega ja osaliselt hekiga ning mille keskmes oli purskkaev 

(Joonis 16). Väljak meenutas parki, kus suvel veetis aega palju rahvast, kuna seal oli ilus 

roheline keskkond. Samuti oli võimalik istuda puude all varjus.  

 

Joonis 16. Rüütli plats enne renoveerimistöid (allikas: ev100) 

Hetkel Iseseisvuse väljakut katavad kogu ulatuses plaadid ning tänavakivid (Joonis 17). 

Kogu väljaku piires on muruplatsid eemaldatud ning asendatud kiviplaatidega. Samuti puud 

ja taimed on ümbritsetud kruusaga, mis kaotab kogu selle rohelisuse, mida varem inimesed 

käisid nautimas. Samuti muutub seal tänu haljastuse osakaalu vähendamisele 

päikesepaistelistel ilmadel kuumaks ja lämbeks. Sademevete juhtimine toimub 

sademeveerennide ja restkaevude abil. Sademete rohkel ajal puudub väljakul sademete 

imamise funktsioon, mille tõttu peavad olema lahendatud süsteemid väga suure vooluhulga 

vastuvõtjatena, sest muidu toimub platsil pindmine üleujutus sademevete poolt.  



 

 

 

Joonis 17. Rüütli plats peale valmimist (allikas: delfi) 

Pärnus ei ole SUDS süsteemid levinud. Kuid on olemas kohti, kus on võimalik neid 

kasutada. Pärnus on erinevaid murualasid, parke, mänguväljakuid, kus on võimalik need 

süsteemid kasutusele võtta. Selletõttu on vaja alustada hoonete planeerimisel haljasala 

protsendi täitmisest. Pärnu peab rohkem väärtustama rohelisust ja hoidma seda. Pärnu linnas 

on mereäärsed rajoonid, kus on sademevete probleem eriti suur mereveetaseme tõusu ja 

hoovihmade tõttu. Seetõttu on oluline vastavalt erinevale rajoonile võtta kasutusele 

võimalikud meetmed ning ühtne süsteem. Kesklinna ja Loode-Pärnu alade puhul on 

problemaatiliseks suured kõvapindadega kaetud maa-alad, mille tulemusena ei jookse ära 

sademeveed piisavalt kiirelt, kuna hetkeliste sademevete puhul on jäänud seadmed nõrgaks. 

Pärnu kesklinnas on bussijaama piirkond, mis iga aasta kevadel või sügisel sajuvete tõttu 

upub, samuti ka Riia maantee piirkond. Sel põhjusel on vaja olemasolevaid süsteeme 

täiendada ja parendada, muidu võib sademete suurenemise tulemusena toimuda üleujutusi, 

mis on ohtlikud nii inimestele kui ka hoonetele.  

Raeküla on mereäärne linnaosa, mille sademevete süsteem on ainsana lahendatud kraavide 

abil. Hetkel on tekkinud olukord, kus sademeid ei ole kuskile suunata ja pooled kraavidest 

on kinni aetud ilma toru paigaldamata. On oluline leida lahendus, mis aitab neid kinnistu 

omanikke, kelle kinnistud igal kevadel ja sügisel upuvad. Üks võimalikest variantidest on 

rajada Raekülla viibetiik, kuhu oleks võimalik juhtida sademeveed. Selle süsteemi abil 



 

 

toimub ka taimede abil erinevate kahjulike ainete eemaldumine, mis on looduskeskkonna 

sõbralikum. Samuti annab see juurde looduslikku väärtust puhkamiskoha abil. Sinna saavad 

elanikud puhkama ja loodust nautima minna. Raeküla on metsane ja looduslik piirkond, 

mille tõttu sobib antud lahendus hästi sinna piirkonda.  

Mai, Rääma, Ülejõe, Vana-Pärnu ja Kesklinna piirkonnas on olemas sademeveetorustik. 

Nende piirkonna sademevee süsteemide parendamiseks on vajalik lisada lisaks SUDS 

süsteeme. Säästlikest sademevee süsteemidest on võimalik kasutada vihmaaedasid, vett 

läbilaskvaid pindasid, viibekraave ja puhveralasid, et tõsta haljastuse väärtust. Vihmaaedasid 

on võimalik kasutada parkides, elamute hoovides ja haljasaladel ning  mänguväljakutel. 

Viibekraave on võimalik kasutada erinevates piirkondades kergliiklusteede, autoteede või 

parklate äärsetes aladel. Puhveralasid saab kasutada parkides, haljasaladel, majade ja 

ärihoonete vahelistel aladel. Nad rikastavad linnaruumi ja pakuvad silmale ilu ning 

ajaveetmise võimalusi. Pärnus on võimalik lisaks traditsioonilistele sademevee süsteemidele 

vähendada probleeme säästlike sademeveesüsteemide abil. Hetkel ei ole veel Pärnus 

säästlikke sademevee süsteeme kasutusel, kuid sademevete hulga kasvuga ja vajamineva 

haljastuse olemasolu tõttu on Pärnus tulevikus kasutusel säästlikud sademevee süsteemid.  

 

  



 

 

 

 

KOKKUVÕTE 
 

Arenduse käigus soovitakse sageli kaotada ära haljasalad, et rajada parkimiskohti ning ei 

arvestata mere ääres üleujutuse võimalike ohtudega. Üleujutuse ohtu ning pinnavee tõusu on 

võimalik vähendada erinevate võimaluste abil. Selle töö eesmärgiks on uurida 

planeeringutes kasutatavaid üleujutuse leevendamise meetmeid, haljastuse osakaalu 

järgimist vastavalt üld- või detailplaneeringule, detailplaneeringus käsitletavaid 

sademeveesüsteeme ja säästlikke sademevee süsteeme, mida on võimalik kasutada Pärnu 

linnas.  

Haljastus on hea sademevete puhverdaja suurte paduvihmade ajal ning aitab siduda linna kui 

tervikut. Rohealad on värske õhu ja keskkonnahoidjad ning aitavad takistada kuumasaarte 

tekkimist linnapiirkondades. Selleks, et saada teada haljastuse protsenti, valiti Loode-Pärnus 

uurimiseks 27 kinnistut, millel hakati ühe kaupa uurima haljastuse osakaalu kogu kinnistust. 

Mõõtmise jaoks kasutati Maa-ameti geoportaali, mille järgi mõõdeti haljastuse pindala ja 

jagati kinnistu enda pindalaga, et saada haljastuse protsent. 44%  ehk 12 kinnistut ei järginud 

üldplaneeringu või detailplaneeringu haljastuse protsente ja 56% ehk 15 järgisid.  

Üleujutusohtlikust piirkonnast Pärnu linnas valiti välja 9 detailplaneeringut, et analüüsida 

leevendavate meetmete olemasolu detailplaneeringutes. Töö tulemusena selgus, et 56%-l 

detailplaneeringutest kasutati leevendavaid meetmeid üleujutuste maandamiseks hoonete 

ehitamisel, kuid 44%-l detailplaneeringutest need puudusid. See näitab, et peaaegu pooltest 

planeeringutest puudub üleujutusi puudutav peatükk, mis tegeleb selle probleemi 

leevendamisega Pärnu linnas. 

Pärnu linnas on võimalik kasutada sademevete vähendamiseks lisaks traditsioonilistele 

süsteemidele ka säästlikke sademevee süsteeme. Mere ääres paiknevas Raeküla linnaosas on 

võimalik suunata kraavide abil suur sademevete hulk viibetiiki. Mai, Vana-Pänru, 

Kesklinna, Rääma ja Rannarajoonis on võimalik kasutada säästlikest sademevee 

süsteemidest vihmaaedasid, vett läbilaskvaid pindasid, viibekraave ja puhveralasid. Hetkel 

ei ole Pärnus säästlikke sademevee süsteeme kasutusel, kuid seoses sademevete hulga 

kasvuga ja jätkuva üleujutusohuga peab Pärnu linn tulevikus kaaluma lisaks hetkel 



 

 

olemasolevatele sademevee süsteemidele ka säästlike sademevee süsteemide 

kasutuselevõtmist. 

Riskipiirkondades asuvad kohalikud omavalitsused peavad mõtlema, milliseid objekte 

soovitakse üleujutuse eest kaitsta ning kuidas on võimalik leevendada olemasolevate 

hoonete üleujutusriski. Juba planeerimisprotsessi alguses tuleb arvestada võimalike 

üleujutust puudutavate probleemidega ning vajalikud meetmed peavad olema rakendatud. 

Muutuva kliima ja sademete suurenemisega tuleb analüüsida olemasolevaid sademevee 

ärajuhtimise süsteeme ja mõelda säästlike sademevee süsteemide rajamisele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY 
 

During the development process it is desired to eliminate green spaces to build parking 

spaces and not to take into account the potential risks of flooding at the sea. The risk of 

flooding and the rise of surface water can be reduced by various options. The aim of this 

thesis is to study the flood mitigation measures used in the plans, the proportion of greenery 

according to the general or detailed plan, the rainwater systems discussed in the detailed plan 

and the Sustainable Urban Drainage Systems that can be used in the town of Pärnu. 

Greenery is good for managing rainwater during heavy showers and helps to connect the 

town as a whole. Green areas help to keep fresh air and environment and prevent the 

emergence of urban heat islands. In order to find out the percentage of greenery, 27 

properties were selected for exploration in Northwestern Pärnu where the proportion of 

greenery on the entire property was examined one by one. The geoportal of the Land Board 

was used for the measurement, according to which the area of greenery was measured and 

the property was divided with its own area in order to get the percentage of greenery. 44%, 

or 12 properties did not follow the general or detailed plan greenery percentages and 56% or 

15 followed. 

In addition to traditional systems, Sustainable Urban Drainage Systems can be used to reduce 

rainwater in Pärnu. In the Raeküla district near the sea it is possible to direct a large amount 

of rainwater to the retention ponds by means of ditches. In Mai, Vana-Pänru, Kesklinn, 

Rääma and Rannarajoon it is possible to use rain gardens, permeable surfaces, swales and 

detention basins of Sustainable Urban Drainage Systems. At present there are no Sustainable 

Urban Drainage Systems in use in Pärnu, but in the future, due to the increase of precipitation 

and the ongoing flood risk, Pärnu will have to consider the introduction of Sustainable Urban 

Drainage Systems in addition to the currently existing rainwater systems. 

Local governments in risk areas need to think about what objects are to be protected from 

flooding and how to mitigate the flood risk of existing buildings. Already at the beginning 

of the planning process, possible problems with flooding have to be taken into account and 

the necessary measures must be implemented. With the changing climate and preciptation, 



 

 

existing rainwater systems need to be analyzed and the establishment of Sustainable Urban 

Drainage Systems should be considered. 
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