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1.   SELETUSKIRI 

1.1. Detailplaneeringu koostamise alused 

Detailplaneeringu ala hõlmab Pärnu linnas Ranna pst 1a (katastritunnus 62512:011:8350, pindala 

110 m²), Ranna pst 1b (katastritunnus 62512:011:3140, pindala 17 000 m²) ning Ranna pst 1d 

(katastritunnus 62512:011:9230, pindala 168 m²) maaüksust. 

Planeeringu lähtedokument on Pärnu Linnavalitsuse 16.03.2015. a korraldus nr 171 „Ranna pst 1a, 1b 

ja 1d kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“.  

Planeeringu koostamisel on arvestatud Artes Terrae OÜ koostatud muinsuskaitse eritingimustega 

„Muinsuskaitse eritingimused Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu koostamiseks“, töö 

nr 1558ET1 (vt planeeringu lisad), kooskõlastatud Muinsuskaitseametis 04.01.2017, nr 28985.  

Töös kasutatud digitaalse alusplaani mõõtkavas 1:500 on koostanud Pärnu Linnavalitsuse 

planeerimisosakond 2015. a juulis, töö nr GT - 138/15. 

 

1.2. Koostöö planeeringu koostamisel vastavalt Planeerimisseaduse §16-le 

Koostatakse edasisel planeerimisel. 

 

1.3. Detailplaneeringu koostamisel abimaterjalina kasutusel olnud tööde ja 

dokumentide loetelu 

Põhimaterjal, mida planeeringu koostamisel on kasutatud: 

• Pärnu linna üldplaneering, kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20. septembri 2001. a 

määrusega nr 26; 

• Pärnu linna ehitusmäärus, vastu võetud Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009. a määrusega 

nr 18; 

• Ehitusseadustik, vastu võetud Riigikogus 11. veebruaril 2015. a; 

• Planeerimisseadus, vastu võetud Riigikogus 28. jaanuaril 2015. a; 

• Muinsuskaitseseadus, vastu võetud Riigikogus 27. veebruaril 2002. a; 

• Eesti standard EVS 843:2016 Linnatänavad; 

• Muinsuskaitse eritingimused Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu 

koostamiseks, Artes Terrae OÜ, töö nr 1558ET1;  

• Digitaalne geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500, Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond, 

töö nr GT - 138/15. 
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1.4. Detailplaneeringu koostamise ülesanded 

Detailplaneeringu peamised ülesanded on: 

• kruntide piiride muutmine ja maakasutuse korrastamine; 

• kruntide suuruse, ehitusõiguse, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste määramine. 

 

1.5. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

1.5.1. Planeeritava ala asukoht 

Planeeritav ala asub Pärnu kesklinnas ranna puhkepiirkonnas Ranna puiestee ja mere vahelisel alal. 

Planeeringuala paikneb Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal Rannapargi alajaotuses. 

Planeeringuala suurus on 17 278 m². 

1.5.2. Maakasutus ja hoonestus 

Planeeringuala hõlmab kahte ärimaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistut – 110 m² suurune Ranna 

pst 1a ja 168 m² suurune Ranna pst 1d. 17 000 m² suurune Ranna pst 1b on 50% üldkasutatava maa 

ja 50% transpordimaa sihtotstarbega maaüksus, millel asub haljasala koos oma kujunduslike 

väikevormidega ning avalik parkla. 

Planeeringualal asub kaks hoonet. 2001. a püstitati pargi merepoolsesse serva kolmekorruseline 

kohvikuhoone (Rannakohvik) ning 2006. a avati Ranna puiestee ääres ühekorruseline restoranihoone 

(Stefani pizza), mille taha (merepoolsele küljele) pargialale on paigaldatud teisaldatavad tualetid. 

Pitsarestorani asukohal on väiksemas mahus hoone olnud juba varem – algne kiosk-paviljoni projekt 

pärineb 1952. a (projekteerija Kaar, Sojuzgiprotorg) ehkki 1964. a ja 1970-74. a kaardil see hoone ei 

kajastu. Kindlad andmed 1952. a projektis antule sarnase kujuga hoone olemasolu kohta on aastast 

1991, kui on koostatud toonase Seitsme Tuule baari inventariseerimise joonised (koostaja M. Pors). 

Kruntide olemasolev maakasutus on esitatud joonisel 2 Tugijoonis. 

1.5.3. Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine iseloomustus ja olulised 
linnaehituslikud mõjutegurid 

Planeeritav ala asub Pärnu kesklinnas ranna puhkepiirkonnas Ranna puiestee ja mere vahelisel alal 

Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (mälestise reg nr 27007) ning mere võimaliku 

üleujutuse tsoonis. Ala on perspektiivikas puhkuseteeninduse piirkonnana. Seda tingib ühelt poolt 

Pärnu kesklinna lähedus ja teiselt poolt rannapiirkonna vahetu lähedus. Planeeringuala ümbritseva 

hoonestuse moodustavad avalikkusele suunatud teenindavad hooned. Vahetus kontaktvööndis 

paiknevad ajalooline Pärnu mudaravila (ehitismälestis, reg nr 16700) koos Hedon SPA hotelliga, 

Pärnu rannakohvik (ehitismälestis, reg nr 27186) ning neid ümbritsev Rannapark (Pärnu rannapargi 

looduskaitseala, reg nr KLO1200069) ja kesklinna rand koos rannapromenaadiga. 

1.5.4. Haljastus, liiklus 

Enamiku planeeringualast moodustab kõrghaljastusega Rannapark. Planeeringuala merepoolses osas 

asuvad rannaluited koos sellele iseloomuliku taimestikuga. 
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Planeeringualale on hea juurdepääs Ranna puiesteelt, Ranna puiestee ääres asub Ranna pst 1b 

kinnistul autoparkla. Ülejäänud alale ei ole sõidukite juurdepääs (va teenindav transport) lubatud. 

Pargialal asuvad jalgratturitele ning jalakäijatele mõeldud teerajad. 

Krundi olemasolev haljasalade, kõrghaljastuse ning teede paiknemine on esitatud joonisel 2 

Tugijoonis. 

1.5.5. Tehnovõrgud 

Planeeringualal on tagatud vee-, kanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni, side- ja  elektrivarustus. 

Ranna puiestee ja pargiteede ääres paiknevad mastvalgustid.  

1.5.6. Üldplaneeringu ja alal kehtiva detailplaneeringu kohane piirkonna areng 

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Ranna pst 1a ja Ranna pst 1d krundi juhtotstarve ärimaa ning 

Ranna pst 1b krundi juhtotstarve üldmaa. Detailplaneeringuga kavandatav on üldplaneeringuga 

kooskõlas. 

Planeeringualal kehtib Pärnu Linnavolikogu 15.06.2000 otsusega nr 62 kehtestatud „Ranna pst ja 

mere vahelise ala detailplaneering“. 

1.5.7. Muinsuskaitse eritingimused 

Planeeringu koostamisel on arvestatud Artes Terrae OÜ koostatud muinsuskaitse eritingimustega 

„Muinsuskaitse eritingimused Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu koostamiseks“, töö 

nr 1558ET1, mis on esitatud planeeringu teises, lisade köites. 
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1.6. Detailplaneeringuga kavandatav 

1.6.1. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine 

Planeeringuga kavandatakse korrigeerida olemasolevate kruntide piire, kruntide arv ei muutu. 

Planeeritud kruntide piirid ja andmed on esitatud joonisel 3 Planeeringu põhijoonis. 

1.6.2. Kavandatav ehitusõigus 

Krundi ehitusõigus on esitatud joonisel 3 Planeeringu põhijoonis. Hoonete ehitamine on lubatud 

joonisel 3 esitatud hoonestusala piires vastavalt ehitusõigusele. Terrasse on lubatud ehitada 

planeeritud võimaliku terrassi tingmärgiga tähistatud alale ning planeeritud hoonestusala 

tingmärgiga tähistatud alale. Hoonestusala piires on lubatud ka teede, parkla ja haljasala ehitamine. 

Kõik hooned, sh ajutised hooned ning 0 kuni 60 m² suurused hooned (millele ei ole vaja ehitusluba) 

peavad paiknema määratud hoonestusala piirides ning arvestatakse lubatud hoonete arvu ja 

ehitusaluse pinna sisse. Uue hoone ehitamise korral on lubatud hoonele ehitada alt toestamata ja 

ilma statsionaarse katuseta rõdusid. Kui rõdu ulatub väljapoole krunti, on vajalik krundiomaniku luba.  

1.6.3. Arhitektuurinõuded ehitistele 

Parima lahenduse leidmiseks tuleb planeeringuala hoonestuse lahendamiseks korraldada koostöös 

Pärnu linnavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga avalik arhitektuurivõistlus. Peamised 

arhitektuurinõuded hoonestusele on esitatud planeeringu põhijoonisel. 

Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada järgnevate muinsuskaitse eritingimustes 

esitatud nõuetega: 

1. Terrasse ei ole lubatud piirdega ümbritseda. Terrasside tasapind kavandada ümbritseva 

maapinnaga sarnasele kõrgusele. 

2. Planeeringualal olemasolevad hooned võib säilitada olemasolevas mahus või lammutada 

(ümberehitamisel/rekonstrueerimisel on lubatud konstruktsioonide säilitamine), 

olemasolevatele hoonetele juurdeehituste tegemine ei ole lubatud. 

3. Ehitatavate ja/või rekonstrueeritavate hoonete arhitektuur peab olema kvaliteetne ja 

kaasaegne ning mitte domineerima läheduses asuvate ehitismälestiste üle. 

4. Planeeringualal hoonete ehitamisel ja/või rekonstrueerimisel tuleb nende materjalikasutuses 

arvestada rannapiirkonnas asuvate olemasolevate hoonete materjalikasutusega. 

Fassaadimaterjalina tuleb kasutada naturaalseid materjale, vältida tuleb imiteerivaid 

materjale, plasti ning plekki. Domineerida ei tohi metallmaterjalid. Vähemalt osaliselt tuleb 

fassaadimaterjalina kasutada puitu, mis on väiksemate rannahoonete puhul sobivaim 

materjal. 

5. Terrassid peavad olema laudis- või kivikattega. Terrassidel ei tohi olla statsionaarset katust. 

Terrassile ei tohi paigutada hoone tehnoseadmeid. 

6. Planeeringualal olemasoleva Ranna pst 1a hoone võib säilitada olemasolevas mahus või 

asendada uue rannapiirkonda sobivas stiilis hoonega, soovi korral säilitades konstruktsioonid. 

Olemasolevale hoonele juurdeehituste tegemine ei ole lubatud, lubatud on avatud piireteta 

terrasside lisamine. Tulenevalt hoone omaniku soovist ja funktsionaalsest vajadusest on 

lubatud uue hoone ehitamise korral hoone brutopinda suurendada kuni 20% võrreldes 
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olemasoleva hoonega ning lubatud on täiendavate hoonega seotud avatud terrasside 

ehitamine. Hoone brutopinna suurendamine on vajalik hoone aastaringse kasutamise 

võimaldamiseks ning seeläbi rannapiirkonna aktiivsema kasutuse tagamiseks. Vastavalt 

Ehitisregistrile (www.ehr.ee) on olemasoleva hoone suletud netopind 89,8 m² (brutopind on 

märkimata). Geodeetilise mõõdistuse järgi on olemasoleva ühekorruselise hoone brutopind 

ja ühtlasi ehitusalune pindala 102,6 m². Uue hoone puhul on selle suurim lubatud ehitusalune 

pindala 120 m², mille puhul proportsionaalne netopind on ligikaudu 100 m². Uus hoone ei 

tohi ületada olemasoleva hoone kõrgust (4,8 m). Katusetüübina kasutada lame-, viil- või 

kelpkatust, arvestades kõrval asuvate mudaravila ja Pärnu rannahoone (Ranna pst 3) 

katusetüüpidega. 

7. Ranna pst 1d krundil asuva kolmekorruselise hoone võib säilitada või likvideerida ning 

asemele ehitada kuni kahekorruselise ajaloolisesse rannapiirkonda sobiva hoone. Uue 

kahekorruselise hoone ehitamise korral on vastavalt 02.03.2016 ehitismälestiste 

ekspertnõukogu seisukohale ning antud asukohta sobivama hoone ehitamise eesmärgil 

lubatud hoone brutopinna suurendamine kuni 20% võrreldes olemasoleva hoone 

brutopinnaga. Vastavalt Ehitisregistrile (www.ehr.ee) on olemasoleva kolmekorruselise 

hoone suletud netopind 305 m² (brutopind on märkimata). Arvutuslik olemasolev brutopind 

on ligikaudu 366 m² ning 20% võrra suurendatav brutopind 439 m². Uue, kuni 

kahekorruselise hoone suurim lubatud ehitusalune pind on 220 m². Suurim arvutuslik 

suurendatud netopind on 365 m2.Uue hoone suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8 m, 

katusetüübina kasutada lamekatust või madalat viil- või kelpkatust, mis sobitub läheduses 

asuva Pärnu rannakohvikuga (Ranna pst 3).  

8. Ranna pst 1b krundi lääneossa, planeeringu eskiisjoonisel (vt lisa 4.2) näidatud asukohta, võib 

rajada randa teenindava hoone, kuhu tuleb mh paigutada avalikud käimlad. Hoone peab 

arhitektuurselt ja materjalikasutuselt sobituma ajaloolisesse rannapiirkonda ning 

ümbritsevate hoonetega. Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 50 m² ning kõrgus 

3,5 m, katusetüübina kasutada lamekatust või madalat viil- või kelpkatust. 

9. Uute hoonete ehitamise või hoonete ümberehitamise korral tuleb koostada vastavasisuline 

projekt, mis tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

1.6.4. Tänava maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus 

Tänava maa-ala ei ole planeeritud muuta. Juurdepääs planeeringualale on ühesuunalise liiklusega 

Ranna puiesteelt. 

Lähtuvalt muinsuskaitse eritingimustest on soovitav ümber projekteerida amortiseerunud teed 

planeeringuala Ranna puiestee poolses osas lähtudes ajaloolisest vabakujulisest stiilist (1930. aastad) 

ning arvestades tänapäevaste väljakujunenud liikumissuundadega. Ranna puiestee ääres asuv parkla 

on soovitav ümber kujundada rannaparki sobivamas vabakujulises stiilis ning sel juhul võib ka 

parkimiskohtade arvu suurendada. Ümberkujundamisest loobumise korral tuleks olemasolev parkla 

kui rannaparki sobimatu likvideerida. Parkla likvideerimise korral taastada alal park. 

Rannapromenaad planeerida sarnaselt olemasoleva rannapromenaadiga liivaluidetest mere suunas 

(võimalik promenaadi ala vt joonisel 3). Promenaadile juurdepääsud lahendada ida poolt Ranna pst 3 

hoone juurest tulevalt trepistikult ning lääne poolt olemasolevalt vaateplatvormilt tulevalt 
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trepistikult, täiendavaid juurdepääse promenaadile üle liivaluidete mitte kavandada. Promenaadi 

kujunduslahendus peab lähtuma olemasoleva promenaadi lahendusest. 

Planeeringuala asub linnakeskuse alal, kus parkimisnormatiive tuleb rakendada suurima lubatud 

väärtusena. Vastavalt Eesti standardile EVS 843:2016 „Linnatänavad“ on restorani ja kohviku puhul 

vajalik üks parkimiskoht 230 m² hoone suletud brutopinna kohta. Planeeritud võimalik suurim 

hoonete brutopind (v.a Ranna pst 1b maaüksusele planeeritud randa teenindav hoone) on 560 m², 

mille normikohane suurim parkimiskohtade arv on 2,4. Ülejäänud võimalikud parkimiskohad on 

vajalikud ranna külastajatele, mille parkimiskohtade arv on normeerimata. Parkimine on lubatud ka 

planeeringualaga piirneval Ranna puiesteel. 

Projekteerimisel tuleb ette näha normikohased lukustamisvõimalusega jalgrataste parkimiskohad 

soovitavalt hoonete peamiste sissepääsude lähedusse. Vastavalt Eesti standardile EVS 843:2016 

„Linnatänavad“ on restorani ja kohviku puhul vajalik üks jalgratta parkimiskoht 50 m² hoone suletud 

brutopinna kohta. Kuna jalgratturid kasutavad ala tihedalt, tuleb planeeringualale ette näha 

jalgrataste parkimiskohti ülenormatiivselt, joonisel 3 on tähistatud võimalikud 59 jalgratta 

parkimiskohta. 

Jalakäijate juurdepääs planeeringualale on võimalik kõikidest suundadest – nii Ranna puiesteelt kui 

ka teeradadelt mererannaga paralleelselt kulgevates Rannapargis ja rannas. 

1.6.5. Haljastus, heakord ja piirded 

Planeeringuala haljastus tuleb säilitada maksimaalsel võimalikul määral. Planeeringualal on raied 

lubatud vaid dendroloogilise hinnangu alusel. Projekteerimisel tuleb vajadusel läbi viia vastavad 

dendroloogilised uuringud. Pargi algupärast struktuuri markeerivad alleed, alleede fragmendid, 

puudegrupid ja märkimisväärsed vanad puud tuleb säilitada. Alleede puhul võib tervisliku seisukorra 

halvenemisel kaaluda ka nende terviklikku asendamist uute alleepuudega. 

Uushaljastuse rajamine on lubatud vastava projekti alusel. Rannapargi alal haljastuse 

projekteerimisel tuleb järgida ajaloolist 1930ndate vabakujulise pargi stiili. 

Uute teede rajamisel ning olemasolevate teede rekonstrueerimisel tuleb tagada säilitatavate puude 

kaitse arvestades järgnevate tingimustega: 

• puude juurte piirkonnas mitte teostada mullatöid sügavamalt kui 30 cm; 

• puude juurekaela mitte katta pinnasega sügavamalt kui 5 cm (olemasolevast maapinnast 

arvestades); 

• mitte lõigata läbi säilitatavate puude ankurjuuri; kui on vajadus teha pinnase teisaldamist 

puude juurte piirkonnas, tuleb juurte ümbruse teha kaevetööd käsitsi; tee rajamisel puu 

tüvede läheduses tuleb ankurjuurte ümber kasutada killustikuga tugevdatud kasvupinnast; 

• tööde ajaks tuleb puude tüved kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. 

Piirdeid ei ole lubatud rajada. 

1.6.6. Tuleohutuse tagamine 

Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevaheliste 

kujadega vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 54 “ Ehitisele esitatavad 
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tuleohutusnõuded”. Planeeritud hoone vähim tuleohuklass on esitatud joonisel 3 Planeeringu 

põhijoonis.  

1.6.7. Tehnovõrgud ja rajatised 

Lahendatakse edasisel planeerimisel. 

1.6.8. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks 

Planeeritaval alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte. Sademeveekanalisatsiooni suunatav sademevesi 

peab vastama Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed.“ 

Õli- ja muud ohtlikud jäätmed, samuti olmejäätmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse 

konteineritesse ja realiseerida vastavalt Jäätmeseaduses kehtestatud korrale. Jäätmete äravedu võib 

teostada vastavat luba omav ettevõte. 

Planeeritav ala asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (mälestise reg nr 27007). 

Muinsuskaitselisi väärtusi ning nende kaitsevajadust on kirjeldatud detailplaneeringu muinsuskaitse 

eritingimustes (vt planeeringu lisad). Käesoleva detailplaneeringu elluviimisega ei kahjustata 

muinsuskaitselisi väärtusi, kui arvestatakse muinsuskaitse eritingimustes esitatud nõuetega. 

Enamik planeeringualast asub Pärnu rannapargi looduskaitsealal (reg nr KLO1200069), mille 

kaitsekorra aluseks on Vabariigi Valitsuse 3.03.2006 määrus nr 64 „Kaitsealuste parkide, 

arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“. Pargi kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, 

dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku 

puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja 

arendamise suunamisega. Planeeringuga ei kahjustata pargi kaitse-eesmärke. Planeeringualal oleva 

parkla likvideerimise või ümberkujundamise korral paraneb pargi kujunduslik ja esteetiline olukord. 

Samuti paraneb pargi esteetiline olukord luidete alalt sobimatu terrassi likvideerimisel ja Ranna pst 

1d krundile Rannaparki sobivama arhitektuurse lahendusega hoone ehitamise korral. 

1.6.9. Piirangud 

Täpsustatakse edasisel planeerimisel. 

1.6.9.1. Geodeetilise märgi kaitsevöönd 

Planeeringualale ulatub geodeetilise märgi nr PP 7059 kaitsevöönd. 

1.6.10. Kuritegevusriske vähendavad nõuded ja tingimused 

Planeeringut koostades on erinevad välisruumid kavandatud selliselt, et on arvestatud erinevaid 

kuritegevust vähendavaid meetmeid. Oluliseks on seatud:  

• tänavate ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus; 

• konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed, kergliikluse eristamine 

sõidukite liikumisest; 

• tagumiste juurdepääsude vältimine; 

• territoriaalsus (ühiskasutatava ja eraala selge eristamine); 
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• hea vaade ühiskasutatavatele aladele; 

• erineva kasutusega alade selgepiiriline ruumiline eristamine. 

Projekteerimisel  ja  hilisemal  rajamisel  ning  kasutamisel  tuleb lisaks eelnevale arvestada 

järgnevaga: 

• jälgitavus (videovalve); 

• eraalale piiratud juurdepääs võõrastele; 

• valdusel sissepääsu piiramine; 

• üldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate sissepääsuteede selge 

eristamine; 

• vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, pingid 

prügikastid, märgid); 

• funktsionaalne ja piirkonda sobiv maastikukujundus, arhitektuur, tänavamööbel ja kõnniteed; 

suunaviidad; 

• üldkasutatavate alade korrashoid. 

1.6.11. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja 

Planeeringu elluviimisega ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, 

et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei 

ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul kui ehitamise või kasutamise käigus tekitatakse 

naaberkinnistutele kahjusid, tuleb vastava krundi igakordsel omanikul kahjud hüvitada koheselt. 

1.6.12. Planeeringu rakendamise võimalused 

Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Tehnovõrkude rajamine 

toimub vastavalt huvitatud osapoole ja võrguvaldajate kokkulepetele. 

Muinsuskaitsealal kavandatavateks ehitustöödeks, sh ka haljastustöödeks, tuleb koostada 

vastavasisuline projekt. Ehitustöödeks on vaja Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti 

(looduskaitseala piires) luba ning ehitustöödele tuleb tagada muinsuskaitseline järelevalve. 

Kõikide ehitiste, väikevormide ja haljastusprojektide eskiislahendused tuleb eelnevalt kooskõlastada 

linnaarhitektiga. 
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2.   JOONISED 

 

1   Situatsiooni skeem           M 1:10 000 

2   Tugijoonis     M 1:500 

3   Planeeringu põhijoonis - eskiis   M 1:500 


