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SELETUSKIRI 
 

Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu juurde 
 
 
1. Detailplaneeringu koostamise alused 
 
Käesoleva tööga haaratud planeeringuala Kesklinna linnaosa kvartalis nr 121 
 
Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneering on algatatud 29. septembril 2014. a. Pärnu 
Linnavalitsuse korraldusega nr 459. Pärnu Linnavalitsus muid lähtematerjale (peale eelviidatud 
korralduse nr 459) Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks väljastanud ei ole. 
 
Selle detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd kõigi planeeringualaga külgnevate 
naaberkinnistute omanikega nii, nagu näeb seda ette kehtiva Planeerimisseaduse § 127. 
 
Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamisel on geodeetilise alusplaanina kasutatud 
GeoRite OÜ poolt 16. novembril 2013. a. töö nr 5564 mahus väljastatud L - Est 97 koordinaatide 
(kõrgused Balti) süsteemis maa-ala ning tehnovõrkude plaani mõõtkavas M 1:500. 
 
Kõik Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamisel vajalikuks osutunud lähte-
materjalid on paigutatud nummerdatud lisadena eraldivormistatud lähtematerjalide köitesse. 
 
Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamisel on tuginetud veel: 
 

- Planeerimisseadusele; 
- Pärnu Linnavolikogu poolt 20. detsembril 2001. a. määrusega nr 26 kehtestatud Pärnu linna 
üldplaneeringule; 
- Pärnu Linnavolikogu poolt 20. aprillil 2006. a. määrusega nr 16 vastuvõetud Pärnu linna 
ehitusmäärusele; 
- Eesti Vabariigi Projekteerimisnormidele EPN 17 ”Linnatänavad” osa 7; 
- Eesti Vabariigi Standardile EVS 843:2003 “Linnatänavad”; 
- Eesti Vabariigi Standardile EVS 809-1:2002 “Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja 
arhitektuur” Osa 1. Linnaplaneerimine. 

 
 
2. Detailplaneeringu ülesanded 
 
Eesti Vabariigis on kõik detailplaneeringute koostamise ülesanded sätestatud kehtivas Planeerimis-
seaduses (vt § 126). Pärnu Linnavalitsuse poolt 29. septembril 2014. a. antud korralduse nr 459 
kohaselt on Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise põhiülesandeks sellele 
maaüksusele Pärnu linna üldplaneeringuga varemmääratud väikeelamumaa ümberplaneerimine ning 
sellega seotud planeerimistööde käigus on kõige olulisem: 
 

- planeeringualale jääva Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu jagamine kaheks väiksemaks 
korterelamumaa sihtotstarbega krundiks nii, et pärast jagamist moodustuksid planeeringualale 
eraldi Rüütli tn 3 ja eraldi Õhtu tn 7 kinnistud. Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu praeguste 
omanike sellekohane soov tuleneb asjaolust, et nii Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu kaasomanike 
kui ka sellel kinnistul paiknevate hoonete arv on muutunud lihtsalt liiga suureks. Sellest 
tulenevalt ei ole enam võimalik Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistul paiknevaid elamuid ja 
kõrvalhooneid normaalselt hallata. Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu jagamine kaheks 
väiksemaks krundiks loob aga võimaluse moodustada uutel Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistutel 
eralditoimivad korteriühistud. Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu praeguste omanike nägemuse 
kohaselt peaksid seejärel Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistutel asuvate hoonete igapäevaseks 
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haldamiseks kujunema hoopis teistsugused võimalused. Seejuures on Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 
kinnistu praegused omanikud niisuguse nägemuse kujundamisel tuginenud asjaoludele, et 
esiteks ei kavandata käesoleva tööga planeeringualale jäävas linnaruumis mingeid väliseid 
muutusi ega ka täiendavaid ehitusõigusi ning teiseks säilib (tänu notari juures täiendavalt 
sõlmitava lepinguga juurdepääsu asukohale seatavale servituudi alale) moodustatavate Rüütli 
tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistute ühine juurdepääs Vana-Tallinna tänav T2 kinnistult ka edaspidi 
oma praeguses asukohas; 

 
- planeeringualale jäävatel uutel kruntidel Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 rakendatavate ehitusõiguste 
ning sellega seotud linnaehituslike ja arhitektuursete tingimuste kindlaks määramine. Seejuures 
on oluline, et need oleksid igati kooskõlas nii Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala 
(reg nr 27007) põhimääruse kui ka Muinsuskaitseseadusega. Käesoleva tööga haaratud 
planeeringualale kavandatav ei tohi kuidagi mõjutada Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsus-
kaitseala vaadeldavust, sh kaugvaadete säilimist ja silueti nähtavust ning kultuuriväärtuslike 
struktuurielementide säilimist ruumilises kontekstis; 
 
- planeeringualale jäävate uute kruntide tarvis sobivaima liikluskorralduse skeemi ning 
haljastuse ja heakorra põhimõtete välja töötamine; 
 
- planeeringualal rekonstrueeritavate hoonete haldamiseks vajalike tehnovõrkude rajamisega 
seotud võimaluste välja selgitamine. 

 
Pärnu linna kehtiv üldplaneering ei sätesta muinsuskaitsealade kohta planeerimise üldtingimusi. 
Eelnevast lähtudes tuleb igal Pärnus oleval muinsuskaitsealal (antud juhul Pärnu vanalinna ja kuurordi 
muinsuskaitsealal) detailplaneeringu koostamiseks hankida kõigepealt vastavasisulised muinsuskaitse 
eritingimused ning seejärel määratleda ka täpsed juhised iga konkreetse detailplaneeringu arendaja 
edasiseks tegutsemiseks. 
 
 
3. Olemasoleva olukorra kirjeldus planeeringualal 
 
3.1. Planeeringuala asukoht 
Käesoleva tööga haaratud planeeringuala moodustab 988 m2 suurune Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu. 
 
Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu asub Kesklinna linnaosas ning jääb suhteliselt kaugele Pärnu jõe ja 
Pärnu lahe piiranguvöönditest. 
 
Planeeringuala täpse asukoha saab tuvastada vastavalt GP-osa lehtedele 2.1 ja 2.2 vormistatud 
situatsiooni skeemil ja selle fragmendil. 
 
Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu külgneb lääne poolt Rüütli tn 1 kinnistuga, põhja poolt Rüütli tänav T1 
kinnistuga, ida poolt Vana-Tallina tänav T2 kinnistuga ning edela poolt Õhtu tänav T2 kinnistuga. 
 
Planeeringuala jääb kogu ulatuses Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala (reg nr 27007) 
piiridesse. Käesoleva tööga haaratud planeeringuala piiridesse jääb mälestisena ka välisuks Pärnus 
Rüütli tn 3. 
 
Planeeringualal väljakujunenud olukorraga saab tutvuda: 
 

- GP-osa lehele 3 vormistatud tugijoonisel; 
 

- eraldivormistatud lähtematerjalide köites lisana tähistatud, kuid samuti eraldivormistatud 
köitesse paigutatud Anne Strati Arhitektuuribüroo OÜ poolt töö nr 270-15 mahus Ikaros Grupp 
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OÜ-le väljastatud Pärnus, Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks 
vajalikes muinsuskaitse eritingimustes. 

 
3.2. Planeeringuala kontaktvööndi üldine iseloomustus ja olulised linnaehituslikud mõjutegurid 
Kesklinna linnaossa jääva kvartali nr 121 puhul on väga oluline teada, et kogu see kvartal paikneb 
tervikuna Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala (reg nr 27007) vanalinna tsoonis. 
 
Planeeringuala piirkonnas paiknevate hoonete väliseks viimistlemiseks on põhiliselt kasutatud 
horisontaalse laudvoodriga kaetud pindasid, kuid seal esineb ka üks hoone (pos. 06), mille välisseinad 
on krohvitud. Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistul on paiknevatest eluhoonetest kõige kõrgem elamu-kontor 
(pos. 01) ja selle kõrgus on ligikaudu 12,5 m ning kõrvalhoonetest kuur-kelder (pos. 2) ja selle kõrgus 
on ligikaudu 5,5 m. Kvartalis nr 121 olevatest eluhoonetest on kaks (pos. 01 ja pos. 06) ehitatud 
mansardkorrusega ning üks (pos. 05) viilkatusega, mille katusekallete suurus on ligikaudu 450. Nii 
sealsete põhihoonete kui ka kõrvalhoonete katusekattematerjaliks on katusekivi. Ainus erand selles 
osas kinnistu läänepoolsel piiril paiknev kuur, mille katusekatteks on kasutatud plekki. 
 
Mõlemad Rüütli tn 1 kinnistul olevad hooned on kunagi ehitatud Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu 
läänepoolsele krundipiirile lähemale kui 4,0 m. Neist juba aastal 1750 ehitatud kahekordne 5-krt. 
elamu jääb Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu läänepoolsele krundipiirile aastal 1705 ehitatud 
kahekordsest elamu-kontorist vaevalt 3 m kaugusele. Nende kinnistute kuurid on Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 
kinnistu läänepoolsele krundipiirile ehitatud nii, et üks kuur jääb ühele poole ja teine kuur teisele poole 
krundipiiril paiknevat tulemüüri. 
 
Nii Rüütli ja Vana-Tallina kui ka Õhtu tänav on käesoleva tööga haaratud planeeringuala piirkonnas 
suhteliselt tihedasti hoonestatud. Kõigil neil tänavail on eluhooned püstitatud vaid perimetraalselt (ehk 
otse krundi piirile), kusjuures nende hoonete katusekarniisid ulatuvad kohati kuni 60 cm ulatuses üle 
krundipiiri. Õhtu tänavaäärsed kõrvalhooned asuvad aga tänavapoolse krundipiiri vahetus läheduses. 
 
Kvartali nr 121 jaoks on oluliseteks linnaehituslikuks mõjuteguriteks kõik sellega külgnevad tänavad. 
Enamik eelviidatud elamukvartali elanikest kasutab just Rüütli, Vana-Tallinna ja Õhtu tänavaid 
selleks, et sõita oma kodust välja ja ka tagasi koju. Sellel eesmärgil kasutavad linnakodanikud kas 
isiklikke sõiduautosid või mööda Akadeemia tänavat liikuvaid autobusse. Linna ühistranspordiga 
sõitvad inimesed saavad seejuures kasutada Akadeemia tänaval olevaid autobussipeatusi. 
 
Planeeringuala ja seda ümbritsevate kruntide täisehituse protsent on pigem suur kui tagasihoidlik. 
 
Tänavaäärsetele krundipiiridele olid selles piirkonnas varasematel aegadel ehitatud praktiliselt 
kõikidele kruntidele kivist piirdeaiad eraldi sõidu- ja jalgväravaga. Niisugune kivist piirdeaed on 
Vana-Tallinna äärsel krundipiiril säilinud vaid Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistul. Selle kinnistu 
läänepoolsele krundipiirile on aga kinnistutevahelisele krundipiirile ehitatud erinevad piirdeaiad. 
Elamu-kontori (pos. 01) ja edaspidi kaheks jagatava kuuri (pos. 04) vahele on piirdeaed rajatud 
ligikaugu 1,8 m kõrguse plankaiana. Kaheks jagatava kuuri (pos. 07) ja edaspidi eluruumideks 
rekonstrueeritava kuuri (pos. 03) vahele on piirdeaed aga rajatud ligikaudu 1,2 m kõrguse puitlippidest 
piirdena. 
 
3.3. Maakasutus ja hoonestus 
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna poolt 23. jaanuaril 2017. a. tehtud registriosa nr 13105 kohaselt on 
eraomandis oleva Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 katastriüksuse sihtotstarve kogu ulatuses elamumaa (001; E). 
 
Ehitisregistri andmetel on eelmainitud kinnistu olnud juba enam kui 300 aastat hoonestatud ja praegu 
on seal ehitisregistrisse kantud alljärgnevad hooned: 
 

- 314 m2 suuruse ehitisaluse pinnaga kahekordne elamu-kontor 
(ehitisregistrikoodiga 103013467); 
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- 31 m2 suuruse ehitisaluse pinnaga ühekordne kuur-kelder 
(ehitisregistrikoodiga 103013469); 

 
 

- 23 m2 suuruse ehitisaluse pinnaga ühekordne kuur 
(ehitisregistrikoodiga 103013470); 

 
- 52 m2 suuruse ehitisaluse pinnaga ühekordne kuur 
(ehitisregistrikoodiga 103043699); 

 
- 140 m2 suuruse ehitisaluse pinnaga kahekordne elamu 
(ehitisregistrikoodiga 103013468); 
 
- 115,4 m2 suuruse ehitisaluse pinnaga kahekordne elamu 
(ehitisregistrikoodiga 103050369); 

 
3.4. Haljastus 
Planeeringuala piiridesse jääval Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistul kasvab vaid üks mitteväärtuslik 
lehtpuu. Eelviidatud puu seisukord on kehv. Tõenäoliselt kannatab see puu eelkõige seetõttu, et 
praktiliselt kogu tema juurestik on jäänud Rüütli tn 1 kinnistu piiri ääres oleva kuuri konstruktsiooni 
alla. 
 
Olemasolev maapind on planeeringuala piirkonnas suhteliselt tasane. Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistul 
on maapinna kõrgusmärgid (Balti süsteemis) üldjuhul pisut kõrgemad (vahemikus H = 3.39...3.80 m), 
kui need on Rüütli tänavale rajatud sõiduteel (vahemikus H = 3.06...3.20 m) ning Vana-Tallinna ja 
Õhtu tänavatele rajatud sõiduteel (vahemikus H = 3.20...3.40 m). 
 
Eelkirjeldatust selgub, et planeeringuala piiridesse jääv Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu ei paikne 
üleujutusohuga tsoonis. 
 
3.5. Tehnovõrgud 
Lähimad Pärnu Vesi AS-i poolt hallatavad linna ühisveevärgi magistraaltorustikud paiknevad 
planeeringuala piirkonnas nii Rüütli kui ka Õhtu tänaval ning Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu 
olemasolevad veesisendid ongi ühendatud just nende torustikega (aadressil Rüütli tn 3 paikneva elamu 
veesisend on ühendatud Rüütli tänava veetorustiku ning aadressidel Õhtu tn7/1 ja Õhtu tn 7/2 asuvate 
elamute ühine veesisend Õhtu tänava veetorustikuga). Lähim linna ühisveevärgi magistraaltorustikele 
monteeritud hüdrant asub (planšeti 5-G-15 kohaselt) selles piirkonnas Rüütli tänaval Rüütli tn 1 
kinnistu läheduses paiknevas linna ühisveevärgi veesõlmes nr 527. 
 
Lähimad Pärnu Vesi AS-i poolt hallatavad linna ühisreoveesüsteemi magistraaltorustikud paiknevad 
planeeringuala piirkonnas nii Rüütli ja Vana-Tallinna kui ka Õhtu tänaval ning Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 
kinnistu olemasolevad reoveeväljundid ongi ühendatud just nende torustikega (aadressil Rüütli tn 3 
paikneva elamu reoveeväljund on võimalik edaspidi ühenda Rüütli tänava reoveetorustiku ning 
aadressidel Õhtu tn7/1 ja Õhtu tn 7/2 asuvate elamute ühine reoveeväljund on juba Vana-Tallinna 
tänava reoveetorustikuga ühendatud). 
 
Lähim Pärnu Vesi AS-i poolt hallatav linna ühissademeveesüsteemi magistraaltorustik paikneb 
planeeringuala piirkonnas Rüütli tänaval. Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu eelkirjeldatud sademevee-
torustikuga seni veel ühendatud ei ole. 
 
Fortum Eesti AS-i poolt hallatavad linna kaugküttevõrgu ega ühisgaasivärgi magistraaltorustikke ei ole 
seni veel Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu piirkonda paigaldatud. 
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Elektrilevi OÜ poolt hallatav linna elektrivarustuse jaotusvõrk paikneb planeeringuala piirkonnas nii 
Rüütli ja Vana-Tallinna kui ka Õhtu tänaval ning Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu olemasolevad 
elektrivarustuse liitumisliinid ongi ühendatud just nende jaotusvõrgu liinidega (aadressil Rüütli tn 3 
paikneva elamu elektrivarustuse liitumispunktina toimivad Rüütli tänaval oleva transiitkilbi TK-1 
liitumisjuhtmestiku kingad ja aadressidel Õhtu tn7/1 ja Õhtu tn 7/2 asuvate elamute elektrivarustuse 
liitumispunktina Õhtu tänaval oleva transiitkilbi TK-3a liitumisjuhtmestiku kingad. 
 
Elwo AS-i poolt hallatavad linna tänavavalgustuse toiteliinid paiknevad planeeringuala piirkonnas nii 
Rüütli ja Vana-Tallinna kui ka Õhtu tänaval. Kõigil neil tänavail on spetsiaalsete tänavavalgustuse 
mastide tarvis ehitatud eraldi maakaabelliinid, mis säilivad ka edaspidi praegusel kujul. 
 
Telia Eesti AS-i poolt hallatavad linna sidevõrgu kanalisatsiooni magistraaltorustikud paiknevad 
planeeringuala piirkonnas Rüütli tänaval. Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu eelkirjeldatud linna sidevõrgu 
sidekaablite kanalisatsiooni magistraaltorustikuga seni veel ühendatud ei ole. 
 
 
4. Üldplaneeringu ja planeeringualal kehtiva detailplaneeringu kohane piirkonna areng 
 
Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu jääb edaspidigi Pärnu Kesklinna kvartalis nr 121 välja kujunenud 
elurajooni osaks, sest kehtiv Pärnu linna üldplaneering on määranud kogu kvartali nr 121 maakasutuse 
juhtotstarbeks väikeelamumaa (EE). 
 
Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu asub Pärnu linnas alal, kuhu varem detailplaneeringut koostatud ei ole. 
 
 
5. Detailplaneeringuga kavandatav 
 
5.1. Üldplaneeringu muutmise ettepanekud ja põhjendused 
Pärnu linna üldplaneering sätestab veenvalt, et Pärnule on igati kasulik, kui seal antakse regulaarselt 
elamistingimuste parandamiseks täiendavaid ehitusõigusi. Niisuguse suhtumisega loob Pärnu linna 
üldplaneering kõikidele kohalikele inimestele võimaluse nautida nende kodulinnas aegade jooksul 
väljakujunenud omanäolist linnaruumi. Lisaks eelkirjeldatule on pärnakate jaoks olulised ka paljud 
selles linnas toimivad põhiväärtused, millistest tähtsamad on kaasaegsed tehnovõrgud ning hästi 
korraldatud jäätmemajandus ja ühistransport. Pärnu linna elanikele ei ole tähtsusetu ka hästi toimiva 
sotsiaalse infrastruktuuri (teeninduse, kaubanduse, arstiabi ja kultuuriga seotud asutuste) ning turvalise 
elukeskkonna (Pärnu lahe, Pärnu jõe, paljude üldkasutatavate haljasalade ja puhta õhu) olemasolu. 
 
Käesolev töö teeb siiski ettepaneku Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks ning selleks on 
alljärgnevad põhjused: 
 

- aadressil Rüütli tn 3 paikneva elamu jaoks on juba varem koostatud rekonstrueerimiseks 
niisugune projektdokumentatsioon, mille käigus võib selle hoone pööningul välja ehitada 4 
(neli) väikekorterit, ehk seetõttu ei saa kõne all oleval kinnistul edaspidi säilida Pärnu linna 
üldplaneeringuga sellele piirkonnale määratud maakasutuse juhtotstarbena väikeelamumaa 
(EE). Kolmekorruseliste elamute puhul peab Pärnu linna üldplaneering määrama selle 
piirkonna maakasutuse juhtotstarbeks korruselamumaa (EK); 

 
- Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistul moodustavate uute kruntide Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 suurused 
on edaspidi vastavalt 479 m2 ja 509 m2. See tähendab, et mõlema uue kinnistu suurus on 
mõnevõrra väiksem, kui seda on Pärnu linna üldplaneeringuga väikeelamumaa maakasutuse 
juhtotstarbega aladele jäävatele kruntidele määratud soovituslik minimaalne suurus 600 m2. 
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Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneering peaks olema tervikuna vastuvõetav nii selle arendajale 
kui ka Pärnu linnale, sest sinna moodustatavate maaüksuste arhitektuursed lahendused sobivad ka 
edaspidi kenasti neid kinnistuid ümbritsevasse piirkonda. Niisugune järeldus tugineb asjaolule, et kõik 
planeeringualale jäävad hooned mitmekesistavad ja rikastavad pärast rekonstrueerimist Pärnu linna 
selles piirkonnas praeguseks välja kujunenud elukeskkonda. Koos Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistutega 
piirnevatel kinnistutel olevate hoonetega tähendavad ka planeeringualal rekonstrueeritavad hooned igal 
juhul selle piirkonna edasist arengut. Kuna planeeringualal tuleb kõigil rekonstrueeritavatel hoonetel 
säilitada olemasolevad kõrgused ning välisilme, siis säilitavad need hooned oma suuruse poolest teiste 
selles piirkonnas asuvate hoonete suhtes oma proportsionaalsuse. 
 
Käesoleva töö koostamisel on jälgitud veel sedagi, et Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneering 
oleks rangelt kooskõlas kõigi kehtivates materiaalõiguslikes normides sätestatud nõuetega. 
 
Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringuga kavandatu avalike huvidega vastuolus ei ole ja seda 
vaatamata asjaolule, et Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistutel rekonstrueeritavate hoonete haldamiseks 
vajaliku juurdesõidutee asukohale on vaja täiendavalt seada servituudi ala. 
 
Kõike eelmainitud kitsendustega seotut on põhjalikult käsitletud detailplaneeringu seletuskirja peatüki 
5.10 alapeatükis A.2, milles on juttu Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistute tarvis täiendavalt seatavatest 
servituudi aladest. 
 
5.2. Planeeringuala kruntimine 
Planeeringualale jääva Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu jagamisel kaheks väiksemaks krundiks on 
esmatähtis arvestada asjaoluga, et kvartal nr 121 paikneb tervikuna Pärnu vanalinna ja kuurordi 
muinsuskaitseala vanalinna tsoonis. Anne Strati Arhitektuuribüroo OÜ poolt töö nr 270-15 mahus 
väljastatud Pärnus, Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks vajalikes 
muinsuskaitse eritingimustes on planeeringuala kruntimise kohta seatud alljärgnevad tingimused: 
 

- punkt 6.1 Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu jagamine kaheks enam-vähem võrdseks 
eraldiseisvaks kinnistuks on aktsepteeritav tingimusel, et moodustatavatele kinnistutevahelisele 
piirile ei rajata mingit füüsilist tõket ning kõik vajalikud inimeste, transpordi ja trasside 
juurdepääsud lahendatakse olemasolevate väravate / sissesõitude ning trasside baasil 
servituutidega. Täpsed kinnistupiirid ja servituutide vajadusega alad antakse detail-
planeeringuga; 

 
- punkt 6.2 piirdeaeda, hekki, ega muud füüsilist piiret kavandatavate kruntide vahele rajada ei 
ole lubatud. Soovi korral võib krundipiiri markeerida maapinnaga samal tasapinnal erineva 
materjaliga näiteks tänavasillutiskivide rea, muust hoovialast erineva munakivisillutise rea, 
puitprussi(de), puitliiprite vms; 

 
- punkt 6.3 uued kinnistud moodustada võimalikult lihtsa, loogilise ja looduses arusaadavalt 
jälgitava konfiguratsiooniga, moodustatavate kinnistute suurused kavandada vahemikus 
480...490 m2. Moodustatavate kruntide täisehitusprotsendiks kavandada ligikaudu 70% (Rüütli 
tänava äärde moodustatava krundi ehitisalune pindala on ligikaudu 339,4 m2 ja Õhtu tänava 
äärde moodustatava krundi ehitisalune pindala on ligikaudu 336 m2; 

 
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal on erineva kuju ja suurusega maaüksusi (üldjuhul on 
sealsed krundi suurused kuni 1000 m2). 
 
Käesolev töö teeb ettepaneku jagada 998 m2 suurune Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu eraldi Rüütli tn 3 
kinnistuks (suurusega 479 m2) ja eraldi Õhtu tn 7 kinnistuks (suurusega 509 m2). Uute kinnistute 
suurused erinevad siiski mõnevõrra muinsuskaitse eritingimuste punktis 6.3 soovitatud suurustest ning 
selle põhjuseks on asjaolu, et detailplaneeringu koostamise käigus täpsustati veel kord seda kohta, 
kuhu on tehniliselt üldse võimalik kaheks jagatava kuuri mahtu tulemüüri rajada. 



 10

 
5.3. Kavandatavad ehitusõigused ja arhitektuursed tingimused 
Planeeringualale moodustatavatel uutel kruntidel paiknevate hoonete rekonstrueerimisel on 
kavandatavate ehitusõiguste ja arhitektuursete tingimuste määramisel esmatähtis arvestada asjaoluga, 
et kvartal nr 121 paikneb tervikuna Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala vanalinna tsoonis 
(sellele viitab ka käesoleva seletuskirja peatüki 5.10 punkt F). 
 
 Anne Strati Arhitektuuribüroo OÜ poolt töö nr 270-15 mahus väljastatud Pärnus, Rüütli tn 3//Õhtu tn 
7 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks vajalikes muinsuskaitse eritingimustes on planeeringualal 
kavandatavate ehitusõiguste ja arhitektuursete tingimuste kohta seatud alljärgnevad tingimused: 
 

- punkt 6.4 täiendavaid eraldiseisvaid hoonestusalasid ei ole lubatud kinnistutele kavandada. 
Planeeringuga kavandatakse varasemalt lubatud ehitusõiguse realiseerimist vastavalt muinsus-
kaitse eritingimuste punktides 6.7 ja 6.8 toodud tingimustele; 

 
- punkt 6.5 olemasolevad hooned tuleb säilitada ja restaureerida, hoonete lammutamine ei ole 
lubatud; 

 
- punkt 6.6 kõigil tänaseks kasutusel olevatel hoonetel tuleb säilitada olemasolevad kõrgused 
ning välisilme. Rüütli tänava äärde moodustatava krundi hoonestuse maksimaalne kõrgus on 
ligikaudu 12,5 m maapinnast ning Õhtu tänava äärde moodustatava krundi hoonestuse 
maksimaalne kõrgus on ligikaudu 8,7 m maapinnast; 

 
- punkt 6.7 lubatud on realiseerida Rüütli tänava äärse elamu varasemalt lubatud 
rekonstrueerimine ja seda alljärgnevatel tingimustel: 

 
- punkt 6.7.1 lubatud on rekonstrueerida (st ümber ehitada ja laiendada) Rüütli tänava 
äärse elamu seni välja ehitamata pööningukorrus tingimusel, et katuse kuju, kalded ja 
kõrgused ei muutu, lubatud on kuni 8 poolkaarakna lisamine vastavalt arhitekt Rein 
Raie poolt varemkoostatud Pärnu, Rüütli tn 3 elamu remondi (põhikorruse läänetiiva ja 
elamu välisilme muutmise) põhiprojektis ja selleks väljastatud ehitusloas nr EL-1522 
sätestatule; 

 
- punkt 6.7.2 lubatud on vajadusel muuta ehitusloa nr EL-1522 aluseks olevat 
projektlahendust selliselt, et pööningule kavandatakse vähem, aga suuremaid kortereid 
(arhitekt Rein Raie poolt varemkoostatud Pärnu, Rüütli tn 3 elamu remondi 
põhiprojektis on lubatud pööningule ehitada 4 väikekorterit). Vajadusel on lubatud 
muuta ka alumiste korruste plaanilahendusi; 

 
- punkt 6.7.3 lubatud on vajadusel täiendada ja täpsustada ehitusloa nr EL-1522 aluseks 
olevat projektlahendust, et viia see vastavusse kaasaegsete ehitustehniliste ja tule-
ohutusnõuetega; 

 
- punkt 6.7.4 vajadusel tehtav(ad) ehitusprojekti muudatus(ed) tuleb looskõlastada 
Pärnu linna muinsuskaitsekomisjoniga. 

 
- punkt 6.8 lubatud on rekonstrueerida ja elamuna kasutusele võtta Õhtu tänava äärsed 
tänaseks korda tegemata abihoonete mahud järgmistel tingimustel: 

 
- punkt 6.8.1 säilitada tuleb maksimaalselt palju originaalset palkkehandit, vajalikud 
paikamised peab tegema samaväärse materjaliga, st täispalgiga; 

 
- punkt 6.8.2 vajadusel ja võimalusel võib hooneid laiendada allaehitamise teel, 
ehitades maja gabariite järgiva maa-aluse korruse; 
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- 6.8.3 ehitiste kõrgusi võib muuta kuni 50 cm võrra, säilitades seejuures hoonete 
kõrgusliku astmelisuse; 

 
- punkt 6.8.4 lubatud on abihooned katta laudvoodriga ning värvida kvartali ajastule 
omase tonaalsusega linaõlivärviga; 

 
- punkt 6.8.5 Õhtu tänava fassaadi võib teha kitsaid horisontaalseid, abihoonele 
omaseid aknaavasid, katusele katuseaknaid ega väljaehitusi rajada ei ole lubatud; 

 
- punkt 6.8.6 hoovipoolsesse külge võib teha suuremaid, elamule omaseid akna- ja 
ukseavasid ning vajadusel kavandada katuse mahtu väiksemõõdulisi väljaehitisi; 

 
- punkt 6.8.7 külgseintesse täiendavaid avasid ei ole lubatud teha; 

 
- punkt 6.8.8 aknajaotuse osas võtta eeskujuks kinnistu teiste hoonete akende jaotus 
ning kujundus (4-ruuduga ja aknaluukidega); 

 
- punkt 6.8.9 välisukse kujundusel lähtuda tänastest abihoone ustest - sepishingedel 
lauduksed; 

 
- punkt 6.8.10 abihoonete elamuks ümberehituse soovi realiseerumiseks tuleb koostada 
uued muinsuskaitse eritingimused ning ehitusprojekt, mille alusel saab seejärel hinnata 
kavandatavate ümberehituste ja funktsiooni sobivust. 

 
- punkt 6.9 Rüütli tn 3 hoonel tuleb tagada eraldi mälestisena arvel oleva välisukse (reg nr 
16705) säilimine olemasolevas asukohas. Välisuks on tänasel päeval restaureeritud ning 
hooldatud. Rüütli tn 3 hoone restaureerimistööde ja pööningu väljaehitamise ajaks tuleb ette 
näha tingimused välisukse säilimiseks parimal võimalikul moel. Mälestist võib deponeerida 
teise asukohta ainult Muinsuskaitseseaduses sätestatud korras; 

 
- punkt 6.10 planeeritavate kinnistute sihtotstarvetena säilitada 100% ulatuses elamumaa 
maakasutuse sihtotstarve. Detailplaneeringu koostamise käigus selgitada välja täpsem alaliik 
(kas väikeelamumaa või siis korruselamumaa) ja kas kinnistutel on vajalik ette näha ka alam-
funktsiooniga sobivat osalist ärifunktsiooni (kauplus, kohvik, rendikorterid, büroo vms); 

 
- punkt 6.11 muinsuskaitsealal paiknevat ehitist võib konserveerida, restaureerida või ehitada 
ümber ainult muinsuskaitse eritingimusi järgiva projekti alusel ja erialaspetsialisti muinsus-
kaitselise järelevalve all Muinssuskaitseseaduse §-s 35 sätestatud tingimustel ja korras; 

 
- punkt 6.12 täiendavaid teid/tänavaid planeeringualale ei kavandata. Planeeritavate trasside ja 
tehnorajatiste asukohad selgitada välja planeerimisprotsessi käigus. Trassid ja tehnorajatised 
(sh elektrkapid, alajaamad jms) tuleb planeerida selliselt, et nad võimalusel ei oleks tänaval 
nähtavad/tajutavad (või oleks integreeritud üldise fassaadilahendusega) ning nende rajamisega 
ei kahjustataks arheoloogilist kultuuripärandit; 

 
- punkt 6.13 kui muinsuskaitsealal tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud 
arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtuse leid, on tööde tegija 
kohustatud tööd seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult teatama 
sellest Muinsuskaitseametile ja Pärnu Linnavalitsusele; 

 
- punkt 6.14 detailplaneering ja ehitusprojektid kooskõlastada Pärnu linna muinsuskaitse-
komisjoniga; 
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- punkt 6.15 käesolevad eritingimused kehtivad viis aastat, alates nende kooskõlastamise 
päevast. Detailplaneeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse või huvitatud isiku 
taotluse alusel võib pikendada eritingimuste kooskõlastuse kehtivuse tähtaega ühe korra kuni 
viie aasta võrra. 

 
Käesoleva tööga haaratud planeeringualale uusi hooneid ei kavandata. Kõik sealsed hooned tuleb igal 
juhul säilitada ja vajadusel restaureerida. 
 
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala vanalinna tsoonis paikneva Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 
kinnistu täisehituseprotsent on oluliselt suurem kui see on Pärnu linna üldplaneeringuga lubatud. 
Vaatamata asjaolule, et väiksemate kinnistute puhul on üldjuhul lubatud suurem täisehituseprotsent 
jäävad eelkirjeldatud muinsuskaitsealale moodustatavate Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistute täisehitus-
protsendid ikkagi Pärnu linna üldplaneeringuga lubatust mõnevõrra suuremaks. 
 
Planeeringualal rakendatavate ehitusõiguste ja arhitektuursete tingimustega on võimalik tutvuda ka 
GP-osa lehele 4 vormistatud detailplaneeringu põhijoonisel. 
 
Planeeringualal rakendatavatest ehitusõigustest ja arhitektuursetest tingimustest parema ülevaate 
saamise huvides on neid allpool kirjeldatud iga krundi ning iga hoone kohta eraldi. 
 
5.3.1. Kavandatavatest ehitusõigustest üldiselt 
Mõlemad planeeringualale jäävad krundid on sellise kuju ja suurusega, et sinna ei ole ka erandina 
mõistlik lubada mitte ühtegi alljärgnevalt loetletud väikeehitise (näiteks siseruumita grillkoda, pergola, 
lehtla, lahtine varjualune, terass, kasvuhoone jms) ehitamist. 
 
Planeeringualal rekonstrueeritavad hooned peavad koos kõigi oma arhitektuursete detailidega (kui 
nende hoonete oluliste osadega) jääma igal juhul detailplaneeringuga määratletud hoonestusalade 
piiridesse. 
 
5.3.1.1. Moodustatav Rüütli tn 3 kinnistu 
Moodustatava Rüütli tn 3 kinnistu suurus on edaspidi 479 m2. 
 
Sellel kinnistul rekonstrueeritava elamu-kontori (pos. 1) ja edaspidi kaheks jagatava kuuri (pos. 4) 
lubatud suurim ehitisealune pind on edaspidi kokku 314 + 35 = 349 m2 ning sel puhul on Rüütli tn 3 
kinnistu täisehituse protsent ligikaudu 73. 
 
Käesolev töö teeb ettepaneku muuta sellel maaüksusel krundi kasutamise sihtotstarvet, mis edaspidi 
oleks kogu ulatuses (100 %) korterelamumaa (EK). 
 
Rüütli tn 3 kinnistul rekonstrueeritava elamu-kontori ja ümberehitatava kuuri lubatud suurimad 
kõrgused on vastavalt H = 12,5 m ja H = 3 m. Eelviidatud hooneid ümbritseva olemasoleva maapinna 
keskmine kõrgus (Balti süsteemis) on Rüütli tn 3 kinnistul ligikaudu H = 3.50 m. 
 
Lubatud suurim hoonete koguarv Rüütli tn 3 kinnistul on 2 (kaks), milledest on üks rekonstrueeritav 
elamu-kontor ja teine edapidi kaheks jagatav kuur. Käesolev töö teeb ettepaneku lubatud suurimat 
rajatiste koguarvu sellel kinnistul mitte reguleerida. 
 
Nii Rüütli tn 3 kinnistul paikneva elamu-kontori kui kaheks osaks jagatava kuuri rekonstrueerimiseks 
peavad selle kinnistu tulevased omanikud vastavasisuliste projektdokumentatsioonide abil taotlema 
eelnevalt Pärnu Linnavalitsusest ehitusload. 
 
5.3.1.2. Moodustatav Õhtu tn 7 kinnistu 
Moodustatava Õhtu tn 7 kinnistu suurus on edaspidi 509 m2. 
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Seal perspektiivselt eluruumideks rekonstrueeritava kuur-keldri (pos. 2), perspektiivselt eluruumideks 
rekonstrueeritava kuuri (pos. 3), rekonstrueeritava puitelamu (pos.5) ja kivielamu (pos. 6) ning 
edaspidi kaheks osaks jagatava kuuri (pos. 7) lubatud suurim ehitisealune pind on 
31+23+140+115,4+17 = 326.4 m2 ning sel puhul on moodustatava Õhtu tn 7 kinnistu täisehituse 
protsent ligikaudu 64. 
 
Käesolev töö teeb ettepaneku muuta sellel maaüksusel krundi kasutamise sihtotstarvet, mis edaspidi 
oleks kogu ulatuses (100 %) korterelamumaa (EK). 
 
Moodustataval Õhtu tn 7 kinnistul eluruumideks rekonstrueeritava kuur-keldri lubatud suurim kõrgus 
on muinsuskaitse eritingimuste kohaselt 5,5 + 0,5 = 6 m, eluruumideks rekonstrueeritava kuuri lubatud 
suurim kõrgus muinsuskaitse eritingimuste kohaselt 4,5 + 0,5 = 5 m, rekonstrueeritava puitelamu ja 
kivielamu lubatud suurimad kõrgused vastavalt 8 m ja 8,7 m ning edaspid kaheksosaks jagatava kuuri 
lubatud suurim kõrgus 3 m. Eelviidatud hooneid ümbritseva olemasoleva maapinna keskmine kõrgus 
(Balti süsteemis) on Õhtu tn 7 kinnistul ligikaudu H = 3.50 m. 
 
Lubatud suurim hoonete koguarv Õhtu tn 7 kinnistul on 5 (viis), milledest 2 (kaks) on 
rekonstrueeritavad elamud (pos. 05 ja pos. 06), 2 (kaks) perspektiivselt eluruumideks 
reknnstrueeritavad kuurid (pos. 02 ja pos. 03) ja 1 (üks) edaspidi kaheks osaks jagatav kuur. Käesolev 
töö teeb ettepaneku lubatud suurimat rajatiste koguarvu sellel kinnistul mitte reguleerida. 
 
Nii Õhtu tn 7 kinnistul paiknevate elamute kui ka kõikide kuuride rekonstrueerimiseks peavad selle 
kinnistu tulevased omanikud vastavasisuliste projektdokumentatsioonide abil taotlema eelnevalt Pärnu 
Linnavalitsusest ehitusload. 
 
5.3.2. Kavandatavatest arhitektuursetest tingimustest üldiselt 
Enne planeeringualal paiknevate hoonete rekonstrueerimiseks vajalike ehituslubade taotlemist tuleb 
kõigi eelkirjeldatud hoonete arhitektuursed lahendused ning nende väliseks viimistlemiseks 
kasutatavate materjalide valik kooskõlastada juba eskiisi staadiumis Pärnu Linnavalitsuse 
planeerimisosakonnas linnaarhitektiga. Ehitusseadustikus (vt § 27) sätestatu põhjal on Pärnu 
Linnavalitsuse planeerimisosakonnal õigus planeeringualal rekonstrueeritavate hoonete ehitus-
projektide koostamiseks väljastada (lisaks käesolevas detailplaneeringus sätestatule) ka täiendavaid 
arhitektuurseid ja ehituslikke lisatingimusi. 
 
Käesoleva töö mahus on planeeringualal täpselt määratud piirid seal rekonstrueeritavate hoonete 
hoonestusalade tarvis. 
 
Planeeringualale kavandatut illustreerivad joonised on paigutatud käesolevas köites olevate linna-
ehituslike ja arhitektuursete jooniste mahtu. 
 
5.3.2.1. Moodustatav Rüütli tn 3 kinnistu 
 
A. Rekonstrueeritav elamu-kontor (pos. 01) 
 
Sellel kinnistul rekonstrueeritava elamu-kontori lubatud suurim maapealsete korruste arv võib olla 3 
(kaks põhikorrust ja katusekorrus) ning maa-aluste korruste arv 1 (üks). 
 
Kolmekorruselise elamu-kontori lubatud väikseim tulepüsivusklass selgub selle hoone ehitusprojekti 
koostamise käigus. 
 
Rekonstrueeritava elamu-kontori katuse kuju, kalded ja kõrgused peavad ka pärast rekonstrueerimist 
säilima esialgsel kujul. 
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Kolmekorruseline elamu-kontor on ehitatud mansardkatusega. Elamu-kontori katusekattematerjaliks 
on katusekivi. 
 
Rekonstrueeritava elamu-kontori välisseinad on pärast viimast remonti kaetud horisontaalselt 
paigaldatud voodrilaudadega. 
 
B. Rekonstrueeritav (edaspidi kaheks jagatav) kuur (pos. 04) 
 
Sellel kinnistul edaspidi kaheks jagatava kuuri lubatud suurim maapealsete korruste arv 1 (üks 
põhikorrus) ja lubatud suurim maa-aluste korruste arv 0 (null). 
 
Ühekorruselise, edaspidi kaheks jagatava kuuri lubatud väikseim tulepüsivusklass selgub selle hoone 
ehitus-projekti koostamise käigus. 
 
Edaspidi kaheks jagatava kuuri katuse kuju, kalded ja kõrgused peavad ka pärast rekonstrueerimist 
säilima esialgsel kujul. 
 
Ühekorruselisel, edaspidi kaheks jagataval kuuri on ühepoolse kaldega katus. Selle hoone 
katusekattematerjaliks on plekk. 
 
Selle ühekorruselise kuuri välisseinad on kaetud vertikaalselt paigaldatud hööveldamata laudadega. 
 
5.3.2.2. Moodustatav Õhtu tn 7 kinnistu 
 
A. Eluruumideks rekonstrueeritav kuur-kelder (pos. 02) 
 
Sellel kinnistul perspektiivselt eluruumideks rekonstrueeritava kuur-keldri lubatud suurim maapealsete 
korruste arv 1 (üks põhikorrus) ja lubatud suurim maa-aluste korruste arv 1 (üks). 
 
Perspektiivselt eluruumideks rekonstrueeritava kuur-keldri lubatud väikseim tulepüsivusklass selgub 
selle hoone ehitusprojekti koostamise käigus. 
 
Kuur-keldri katuse kuju, kalded ja kõrgused peavad ka pärast rekonstrueerimist säilima esialgsel kujul. 
 
Perspektiivselt eluruumideks rekonstrueeritav kuur-kelder on ehitatud viilkatusega. Kõne all oleva 
hoone katusekattematerjaliks on katusekivid. 
 
Kuur-keldri välisseinad on ette nähtud katta laudvoodriga ning värvida kvartali ajastule omase 
tonaalsusega linaõlivärviga. 
 
B. Eluruumideks rekonstrueeritav kuur (pos. 03) 
 
Sellel kinnistul perspektiivselt eluruumideks rekonstrueeritava kuuri lubatud suurim maapealsete 
korruste arv 1 (üks põhikorrus) ja lubatud suurim maa-aluste korruste arv 0 (null). 
 
Perspektiivselt eluruumideks rekonstrueeritava kuuri lubatud väikseim tulepüsivusklass selgub selle 
hoone ehitus-projekti koostamise käigus. 
 
Kuur katuse kuju, kalded ja kõrgused peavad ka pärast rekonstrueerimist säilima esialgsel kujul. 
 
Perspektiivselt eluruumideks rekonstrueeritav kuur on ehitatud viilkatusega. Selle hoone 
katusekattematerjaliks on katusekivid. 
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Kuuri välisseinad on ette nähtud katta laudvoodriga ning värvida kvartali ajastule omase tonaalsusega 
linaõlivärviga; 
 
C. Rekonstrueeritav puitelamu (pos. 05) 
 
Sellel kinnistul rekonstrueeritava puitelamu lubatud suurim maapealsete korruste arv võib olla 2 (üks 
põhikorrus ja katusekorrus) ning maa-aluste korruste arv 0 (null). 
 
Kahekorruselise puitelamu lubatud väikseim tulepüsivusklass selgub selle hoone ehitusprojekti 
koostamise käigus. 
 
Puitelamu katuse kuju, kalded ja kõrgused peavad ka pärast rekonstrueerimist säilima esialgsel kujul. 
 
Kahekorruseline elamu on ehitatud viilkatusega ja selle hoone katusekattematerjaliks on katusekivi. 
 
Puitelamu välisseinad on kaetud horisontaalselt paigaldatud voodrilaudadega. 
 
D. Rekonstrueeritav kivielamu (pos. 06) 
 
Sellel kinnistul rekonstrueeritava kivielamu lubatud suurim maapealsete korruste arv võib olla 2 (üks 
põhikorrus ja katusekorrus) ning maa-aluste korruste arv 0 (null). 
 
Kahekorruselise kivielamu lubatud väikseim tulepüsivusklass selgub selle hoone ehitusprojekti 
koostamise käigus. 
 
Kivielamu katuse kuju, kalded ja kõrgused peavad ka pärast rekonstrueerimist säilima esialgsel kujul. 
 
Kahekorruseline krohvitud elamu on ehitatud mansardkorrusega ja selle hoone katusekattematerjaliks 
on katusekivi. 
 
Selle elamu välisseinad on kaetud krohviga. 
 
E. Rekonstrueeritav (edaspidi kaheks jagatav) kuur (pos. 07) 
 
Sellel kinnistul edaspidi kaheks jagatava kuuri lubatud suurim maapealsete korruste arv 1 (üks 
põhikorrus) ja lubatud suurim maa-aluste korruste arv 0 (null). 
 
Ühekorruselise, edaspidi kaheks jagatava kuuri lubatud väikseim tulepüsivusklass selgub selle hoone 
ehitusprojekti koostamise käigus. 
 
Selle kuuri katuse kuju, kalded ja kõrgused peavad ka pärast rekonstrueerimist säilima esialgsel kujul. 
 
Ühekorruselisel, edaspidi kaheks jagataval kuuril on ühepoolse kaldega katus. Kõne all oleva hoone 
katusekattematerjaliks on plekk. 
 
Selle ühekorruselise kuuri välisseinad on kaetud vertikaalselt paigaldatud hööveldamata laudadega. 
 
5.4. Haljastus, heakord, piirded ja väikevormid 
Planeeringualale moodustatavatel uutel kruntidel paiknevate hoonete rekonstrueerimisel on haljastuse, 
heakorra, piirete ja väikevormide puhul esmatähtis arvestada asjaoluga, et kvartal nr 121 paikneb 
tervikuna Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala vanalinna tsoonis (sellele viitab ka käesoleva 
seletuskirja peatüki 5.10 punkt F). 
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Pärnu linna üldplaneeringus sätestatud planeerimise üldtingimuste kohaselt on muinsuskaitsealadele 
haljastuse, heakorra, piirete ja väikevormide kavandamisel oluline, et konkreetsele piirkonnale 
iseloomulik haljastus vajab alati säilitamist (taastamist). Eriti oluline on see põhimõte puiesteena 
ehitatud tänavate kõrghaljastuse puhul. 
 
Kinnistu jagamist muinsuskaitsealadel on lubatud vaid juhul, kui seal säilib kvartali haljastatud tuumik 
(ehk haljastuse proportsionaalne tasakaal võrreldes hoonestusalaga). 
 
Muinsuskaitsealadel tuleb haljastuse liigi valikul lähtuda erinevates piirkondades väljakujunenud 
traditsioonidest. 
 
Lisaks muinsuskaitsealade hoonestuse ja haljastusega seotud üldistele arendamise tingimustele peab 
Pärnu linnas paiknevate konkreetsete muinsuskaitsealade planeerimisel ja sinna uue haljastuse, 
heakorra, piirete ja väikevormide kavandamisel arvestama ka sealsete piirkondlike arendamise 
tingimustega. Käesoleva tööga haaratud Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala puhul on need 
seotud vaid tänavaäärsete kividest laotud piiretega. Üldjuhul on tüüpilised tänavaäärsed kividest laotud 
ja katusekividega kaetud piirdeaiad selles piirkonnas ligikaudu 3,0 m kõrgused. 
 
Planeeringualale moodustatavatele kinnistutele uue haljastuse rajamisel tuleb kasutada ainult selle 
tööga haaratud muinsuskaitsealale traditsioonilisi puu- ja põõsaliike. Igal juhul peab seal vältima 
moodsa vormi ja lakoonilise haljastusega (näiteks muru koos koonusekujuliseks pügatud elupuudega) 
aedade kavandamist. 
 
Nii Rüütli tn 3 kui ka Õhtu tn 7 haljastuse ja heakorrastuse lahendused koos eelviidatud maaüksustele 
sobivate väikevormide valikuga kuuluvad täpsustamisele planeeringualal rekonstrueeritavate hoonete 
ehitusprojektide koostamise käigus. 
 
Planeeringualal kasvava ainsa puu (see kasvab välja kaheks osaks jagatavast kuurist) likvideerimiseks 
käesolev töö ettepanekut ei tee. Niisuguses juhuslikus kohas kasvama hakanud mitteväärtusliku 
kõrghaljastuse saatuse osas (nende säilitamiseks või likvideerimiseks) tuleb planeeringualale 
moodustatava Rüütli tn 3 kinnistu tulevastel omanikel teha edaspidi koostööd Pärnu linnaaednikuga. 
 
Käesoleva tööga haaratud planeeringuala piirides saavad ka edaspidi olema sellised maaüksused, mille 
krundi kasutamise sihtotstarbeks on elamumaa. Niisugustel kruntidel peab haljastuse osakaalu suurus 
olema vähemalt 30%, tegelikkuses on see aga mõnevõrra väiksem. 
 
Antud juhul ei ole tegemist sellise planeeringualaga, kus hooneid ümbritseva maapinna keskmine 
kõrgus (Balti süsteemis) on väiksem, kui see on Pärnu lahes oleva vee poolt aeg-ajalt üleujutatavatel 
aladel. 
 
Käesolev töö ei tee ettepanekut mitte ühegi planeeringualal rekonstrueeritava hoone suhtelise kõrguse 
±0.00 (selleks on tavaliselt hoonete I korruse puhta põranda tasapinnad) muutmiseks. 
 
Planeeringualal on elatud juba kaua ja seetõttu on seal kakorralikud piirdeaiad olemas. Rüütli tn 
3//Õhtu tn 7 kinnistu läänepoolsele krundipiirile on ehitatud erinevad piirdeaiad. Elamu-kontori (pos. 
01) ja edaspidi kaheks jagatava kuuri (pos. 04) vahele on piirdeaed rajatud ligikaugu 1,8 m kõrguse 
plankaiana. Kaheks jagatava kuuri (pos. 07) ja edaspidi eluruumideks rekonstrueeritava kuuri (pos. 03) 
vahele on aga piirdeaed rajatud ligikaudu 1,2 m kõrguse puitlippidest piirdena. 
 
5.5. Tänavate maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldus 
Planeeringualale moodustatavatel uutel kruntidel paiknevate hoonete rekonstrueerimisel on tänavate 
maa-alade ning liiklus- ja parkimiskorralduse puhul esmatähtis arvestada asjaoluga, et kvartal nr 121 
paikneb tervikuna Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala vanalinna tsoonis (sellele viitab ka 
käesoleva seletuskirja peatüki 5.10 punkt F). 
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Planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse planeerimisel peab juhinduma nii Eesti Vabariigi 
Projekteerimisnormide EPN 17 ”Linnatänavad” osast 7 kui ka Pärnu linna transpordi arengukavast. 
 
Planeeringuala asub Kesklinna kvartalis nr 121 ja külgneb põhja, ida ja lõuna poolt Pärnu linna 
omandis olevate tänavatega. Ainus võimalus edaspidi nii Rüütli tn 3 kui ka Õhtu tn 7 kinnistutele 
sõitmiseks on Vana-Tallinna tänav T2 katastriüksuselt. Normaalse juurdepääsu tagamiseks tuleb 
asjasthuvitatud osapooltel sõlmida aga edaspidi notari juures niisugune leping, millega seatakse 
juurdesõidu asukohale servituudi ala. 
 
Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistute parkimisvajadused peaksid olema lahendatud Eesti Vabariigi 
standardis EVS 843:2003 sätestatud parkimisnormatiivide kohaselt. Hea tava kohaselt peab sõidukite 
parkimine olema Pärnu linnas lahendatud oma krundi piirides. Eelviidatud uute kinnistutega edaspidi 
külgnevate Pärnu linna tänavate kasutamine planeeringualale jäävate kinnistute parkimiskohtadena ei 
ole üldjuhul lubatud. Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistute väga suure täisehitusprotsendi tõttu ei ole aga 
seal sõidukite parkimine olnud kunagi võimalik. Seetõttu on nende majade elanikud lahendanud oma 
sõidukite parkimisega seotud probleemid juba aastaid tagasi teisiti. 
 
Planeeringualaga seotud liiklemiskorraldusega saab soovi korral tutvuda GP-osa lehele 4 vormistatud 
detailplaneeringu põhijoonisel. 
 
 
5.6. Planeeritud tehnovõrgud ja rajatised 
 
Planeeringualale edaspidi jäävate kinnistute kõik olemasolevad tehnovõrgud on tänaseks kas juba välja 
ehitatud või siis väljaehitamise järgus (näiteks aadressil Rüütli tn 3 paikneva elamu-kontori 
reoveeväljundi hooneväline lõik pikkusega kuni 1,5 m) ning nii mõnegi neist võib nüüd likvideerida 
(näiteks läbi Rüütli tn 1 kinnistu Õhtu tänav T2 katastriüksusel paiknevasse linna ühisreoveesüsteemi 
suubuva reoveeväljundi). Nii olemasolevate kui ka likvideeritavate tehnovõrkude seisukorrast võib 
saada ülevaate käeasoleva seletuskirja peatükist 3.5. Planeeringualale moodustatavate uute kinnistute 
olemasolevate tehnovõrkude liitumispunktide asukohtadest saab aga täpse ülevaate TV-osa lehele 2 
vormistatud tehnovõrkude jooniselt. 
 
Eelnevast lähtudes ei olnud vähimatki vajadust tegeleda selle töö mahus planeeritud tehnovõrkude ja 
rajatiste tehniliste lahenduste väljatöötamisega. Hea ehitustava kohaselt tuleb Õhtu tn 7 kinnistul 
perspektiivselt eluruumideks rekonstrueeritavate kuuride kõik hoonevälised võrgud edaspidi lahendada 
olemasolevate liitumispunktide baasil, kasutades tehniliste lahendustena hargnemisi kas selle kinnistu 
veesisendilt, reoveeväljundilt või elektrivarustuse maakaabelliinilt. 
 
5.7. Tuleohutuse tagamine 
Planeeringualal rekonstrueeritavate hoonete puhul tuleb lähtuda Eesti Vabariigi majandus- ja 
taristuministri poolt 02. juunil 2015. a. välja antud määrusest nr 54, mis käsitleb ehitisele esitatavad 
tuleohutusnõuded. Seejuures on oluline, et kõigi planeeringualal rekonstrueeritavate hoonete 
evakuatsioonipääsusid saaksid päästeteenistuse töötajad võimaliku tulekahju korral takistamatult 
kasutada. 
 
Nii moodustataval Rüütli tn 3 kinnistul rekonstrueeritav elamu-kontor kui ka Rüütli tn 1 kinnistul 
paiknev 5 korteriga elamu on ehitatud enam kui 250 aastat tagasi ja nende vaheliseks kauguseks on 
umbes 3 m. Kuna moodustataval Rüütli tn 3 kinnistul rekonstrueeritav elamu-kontor on ehitatud otse 
selle kinnistu läänepoolsele krundipiirile, siis ei ole antud juhul mitte kuidagi võimalik tagada, et 
eelviidatud elamu-kontori kaugus naaberkinnistul paiknevast 5 korteriga elamust oleks vähemalt 8 m. 
See ongi peamiseks põhjuseks, miks on Anne Strati Arhitektuuribüroo OÜ poolt töö nr 270-15 mahus 
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väljastatud Pärnus, Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks vajalikes 
muinsuskaitse eritingimuste punktiga 6.7.3 lubatud vajaduse korral täiendada ning täpsustada ehitusloa 
nr EL-1522 aluseks olnud Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistul rekonstrueeritava elamu-kontori 
varemkoostatud projektlahendust. On igati loomulik, et eelkirjeldatud projektlahendus tuleb viia 
vastavusse kaasaegsete ehitustehniliste ning tuleohutusnõuetega. 
 
Kõigi Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistul rekonstrueeritavate hoonete (sealhulgas ka elamu-kontori) 
lubatud väiksem tulepüsivusklass täpsustub selleks vajalike ehitusprojektide koostamise käigus. 
 
Planeeringuala tuletõrjevee tagamisel tuleb juhinduda Eesti Vabariigi Standardist EVS 812-6:2012. 
Tuletõrje veevarustuse nõuded on määratletud kõne all oleva standardi osas 6, kus on sätestatud, et 
planeeringualal peab tuletõrje veevarustus olema igal juhul välja ehitatud. Eesti Vabariigi Standardi 
EVS 812-6:2012 kohaselt on väga tihedasti asustatud piirkonnas ühes sekundis vajalik arvutuslik 
veekogus vähemalt 20 liitrit. Selline normatiivne veekogus peab olema planeeringualal tagatud mitte 
vähem kui kolme tunni jooksul. Planeeringualale moodustavate uute Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistute  
hooneväliseks tulekustutuseks vajalik vesi saab olema tagatud Rüütli tänaval Rüütli tn 1 kinnistu 
piirkonnas linna ühisveevärgi sõlme nr 527 (planšeti 5-G-15 kohaselt) monteeritud hüdrandi abil. Kõik 
Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistul rekonstrueeritavad hooned jäävad Rüütli tänaval Rüütli tn 1 kinnistu 
piirkonnas linna ühisveevärgi sõlme nr 527 monteeritud hüdrandile mõnevõrra lähemale kui 100 m, 
mis on aga tuletõrje veevõtukohana palju lähemal, kui see on momendil kehtiva ehitiste tuleohutuse 
standardi EVS 812-6, 2012 A1, 2013 kohaselt kuni kahekorruseliste elamu piirkonnas lubatud. 
 
5.8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused 
Planeeringuala ümbritsev linnaosa asub Pärnus sellises piirkonnas, kus turvaline elukeskkond on juba 
aastate jooksul välja kujunenud. Planeeringualaga külgnevatel tänavatel on praktiliselt kõikidel 
kruntidel piirdeaiad välja ehitatud ning kõikidele planeeringualaga külgnevatele tänavatele rajatud 
tänavavalgustus. Eelnevast lähtudes ei tee käesolev töö ettepanekut planeeringualal kuritegevuse 
riskide vähendamisega seotud täiendavate turvameetmete rakendamiseks. Planeeringualale jäävatel 
kinnistutel tuleb ka edaspidi järgida turvameetmeid, mis kehtivad kogu Pärnu linnas. 
 
5.9. Keskkonnatingimused 
Planeeringualal ohtlikke keskkonnamõjusid ei ole. Neid ei lisandu sinna ka Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 
kinnistute detailplaneeringu realiseerumise järel. Sellest tulenevalt ei ole Pärnu Linnavalitsus andnudki 
koos detailplaneeringu algatamise otsusega niisugust korraldust, et Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistute 
detailplaneeringu koostamine eeldaks ka strateegilise keskkonnamõjude hindamise algatamist. 
 
Planeerimisel, elamualade korrastamisel ja ehitustööde tegemisel tuleb aga olemasolevat kõrghaljastust 
käsitleda alati võrdväärsena muudele keskkonna tehislikele elementidele (hoonetele, teedele ning 
tehnovõrkudele). Sellise nägemuse realiseerimiseks peab hoonestuse kas kõrghaljastuse või mõne muu 
väärtusliku haljastuse naabrusse rajamisel kasutama ehitus- ja kaevetööde käigus taimestiku koosluse 
ja puude kaitseks ajutisi piirdeaedu ning väiksemaid ja vähem tallavaid mehhanisme. Samuti on 
niisugustel juhtudel soovitav vältida taimestiku ja puude vigastamist mõnel muul viisil. 
 
 
5.10. Piirangud 
 
 
A.   Servituudi alad 
 
A.1.   Kehtivad servituudi alad 
 
Käesoleva tööga haaratud planeeringualal ei ole varem servituudi alasid seatud. 
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A.2.   Käesoleva tööga kavandatud servituudi alad 
 
Planeeringualale kavandatu saab realiseeruda vaid juhul, kui uus servituudi ala saab seatud Vana-
Tallina tänav T2 katastriüksuselt algava ning planeeringualale moodustatavate Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 
kinnistute ühise juurdesõidutee asukohale, et tagada mõlemale uuele kinnistule ka edaspidi normaalne 
juurdepääs. 
 
 
 
B.   Tehnovõrkude kaitsevööndid 
 
Planeeringualale või selle kontaktvööndisse kavandatud tehnovõrkude kaitsevööndite määramisel tuleb 
juhinduda vastavasisulistes Eesti Vabariigi Standardites sätestatud nõuetest. 
 
 
C.   Teede kaitsevööndid 
 
Pärnu linna tänavatele ei ole kaitsevööndeid määratud. 
 
 
D.   Geodeetilised märgid 
 
Käesoleva tööga haaratud planeeringuala piiridesse geodeetilisi märke ei jää. 
 
E.   Looduskaitse ja kallasrajad 
 
Käesoleva tööga haaratud planeeringuala jääb suhteliselt kaugele nii 6920 km2 suuruse valgalaga 
Pärnu jõe kui ka Pärnu lahe piiranguvöönditest. 
 
 
F.   Muinsuskaitse 
 
Planeeringualale jääva Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamisel on esmatähtis 
arvestada asjaoluga, et eelviidatud kinnistu paikneb kogu ulatuses Pärnu vanalinnas Pärnu vanalinna ja 
kuurordi muinsuskaitseala (reg nr 27007) vanalinna tsoonis. Pärnus, Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu 
detailplaneeringu koostamiseks on Anne Strati Arhitektuuribüroo OÜ väljastanud töö nr 270-15 mahus 
muinsuskaitse eritingimused 
 
Sellel kinnistul asub ehitismälestisena välisuks Pärnus Rüütli tn 3 (reg nr 16705). 
 
 
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala väärtus ja tähtsamad põhitunnused 
 
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala vanalinna tsooni kvartal nr 121 on praktiliselt ainus, mis 
ei saanud II maailmasõjaajal asetleidnud suurte tulekahjude tõttu Pärnu vanalinna läänepoolses osas 
kannatada. Seetõttu on seal säilinud nii sajandite jooksul väljakujunenud kvartalisisene struktuur kui 
ka suurem osa hoonestusest. Sinna on põhiliselt püstitatud erineva suurusega korterelamuid ning nende 
haldamiseks vajalikke kõrvalhooneid. Juba 18. sajandi alguses kvartalisse nr 121 püstitatud eluhooned 
on tavaliselt kuni kahekordsed hooned ning nende igapäevaseks haldamiseks vajalikud kõrvalhooned 
üldjuhul ühekordsed hooned. 
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Pärast II maailmasõda on aga kogu Pärnu vanalinna lääne- ja põhjapoolne tänavate, kruntide ja 
hoonestuse struktuur lahendatud täiesti uues linnaplaneerimise võtmes. Suure enamiku nõukogude-
aegsest uushoonestusest moodustasid tüüpprojektide järgi püstitatud hooned ning neist mitte ühegi 
puhul ei ole arvestatud ei selles piirkonnas varem väljakujunenud hoonestusstruktuuri ega ka seda ala 
ümbritseva ajaloolise hoonestuse üldiseloomuga. 
 
Kvartalis nr 121 on kruntide arv olnud aegade jooksul küllaltki erinev. Esialgu (17. sajandi lõpus) oli 
seal vaid üks, kuid vahepealsetel perioodidel on seal olnud ka neli krunti. Oma praeguse kuju on 
saanud Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu aastal 1995. 
 
Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistul, Rüütli tänavapoolsel krundipiiril paikneva kõrge sokliga puitelamu 
(pos. 01) esmase kasutusaastana on ehitisregistris märgitud 1705. Esialgselt oli see hoone ühekordne. 
Mansardkorrus ja hoovitiib ehitati kõne all olevale puitelamule alles 18. sajandi teisel poolel. Rõhtsa 
laudise said selle puitelamu välisseinad alles 1960. aastate keskpaigas teostatud kapitaalremondi 
käigus. Õnneks osati eelkirjeldatud kapitaalremonti läbi viies selle hoone Rüütli tänavapoolsel 
fassaadil olev rikkaliku klassitsistliku dekooriga välisuks siiski säilitada. See, suure ajaloolise 
väärtusega välisuks on registreeritud ka mälestisena. II maailmasõja alguseni oli niisuguseid kõrge 
sokli ja mansardkorrusega elamuid, millel kõrge kividest laotud ja katusekividega kaetud piirdeaed 
eraldi sõidu- ja jalgväravaga, säilinud Pärnu linnas mitmeid. Täna on see, Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 
kinnistul asuv puitelamu aga ainus niisugune hoone kogu Pärnu vanalinnas. 
 
Planeeringualal Vana-Tallinna tänavapoolsel krundipiiril rekonstrueeritava kivielamu (pos. 06) esmase 
kasutusaastana on ehitisregistris märgitud 1726. Esialgselt võis see olla vaid otsaseintest läbisõidetav 
ühekordne ait (tõllakuur?), kuid pärast rekonstrueerimist, välisseinte soojustamist ning krohvimist on 
selle hoone puhul peaaegu võimatu tuvastada kunagist abihoone funktsiooni. 
 
Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistul Vana-Tallinna tänavapoolsel krundipiiril rekonstrueeritava puitelamu 
(pos. 05) esmase kasutusaastana on ehitisregistris märgitud 1880. Esialgselt olid selle hoone asukohta 
püstitatud küll aidad, aga aastal 1870 olid Pärnu linnaplaanile kantud juba praeguse elamu gabariidid. 
Kahekordseks ehitati see, Vana-Tallinna ja Õhtu tänavate nurgal paiknev elamu ilmselt aastal 1880. 
 
Planeeringualal Õhtu tänavapoolse krundipiiri läheduses asuvad veel suhteliselt madala hoonemahuga 
ning remontimata pesuköök ja ait. Ehitusregistris on need hooned registreeritud kuur-keldrina (pos. 02)  
ja kuurina (pos. 03). 
 
 
Tänavatevõrk 
 
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala vanalinna tsooni kvartalis nr 121 on tänavatevõrk 
säilinud algupärasel kujul, see tähendab aastasadu muutumatuna. Tänavate struktuuri iseloomustab 
seal põhja-lõunasuunaline põhitänavatevõrk. Kõikidel muinsuskaitsealadel aegade jooksul välja 
kujunenud tänavavõrgustik kuulub seal igal juhul säilitamisele ja seda esialgsel kujul. 
 
 
Planeering 
 
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala vanalinna tsooni kvartals nr 121 on planeering peamiselt 
kvartaalne ning väga tiheda hoonestusega. See kvartal külgneb põhjapoolt Rüütli tänavaga, mis on läbi 
viimaste sajandite olnud üks Pärnu linna peatänavatest. Selle tänava äärde ehitati esialgu vaid 
puithooneid ja need domineerisid seal kuni 19. sajandi keskpaigani. Rüütli tänava ääres paiknesid 
elamud sel ajal krundi tänavaseinas ning tavaliselt üksteisest lahus. Tänavaäärsete elamute taha jäid 
majandusõued koos nende ümber koonduvate abihoonetega (aidad, tallid, vankrikuurid jms). Pärnule, 
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kui kaubalinnale oli tol ajal iseloomulik just aitade rohkus ning nende aitade omapärased 
arhitektuursed lahendused. Alates 19. sajandi teisest poolest asendusid kunagised madalad puithooned 
aga valdavalt kahe- ning üksikutel juhtudel koguni kolmekorruseliste kivihoonetega. 
 
 
G.   Miljööväärtuslikud hoonestusalad 
 
Käesoleva tööga haaratud planeeringuala ei asu miljööväärtuslikul hoonestusalal. 
 
 
H.   Üldplaneeringukohased piirangud 
 
Pärnu linna üldplaneering ei ole sellele piirkonnale, kus käesoleva tööga planeeringuala paikneb, 
mingeid piiranguid ega ka kitsendusi määranud. Küll tuleb seal paiknevate hoonete rekonstrueerimisel 
arvestada asjaoluga, et Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu paikneb tervikuna Pärnu vanalinna ja kuurordi 
muinsuskaitseala vanalinna tsoonis. 
 
 
5.11. Detailplaneeringu rakendamise nõuded 
Planeeringualale kavandatud keskkonna väljaehitamine peab toimuma võimalikult tervikuna ning 
kooskõlas detailplaneeringus sätestatuga. Lubamatu on detailplaneeringu realiseerimise käigus teha 
niisuguseid toiminguid, mis võivad hiljem takistada varemkavandatud tervikliku keskkonna 
väljaehitamist või siis omanike vahel kokkuleppele jõudmist. Planeeringualale jäävate katastriüksuste 
omanikud peavad veel enne ehitusprojektide koostamisega alustamist ja ehituslubade taotlemist välja 
selgitama, milliseid toiminguid on neil vaja seoses detailplaneeringu realiseerimisega teha. 
 
5.11.1. Üldiselt 
Pärast Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamist on selle arendaja esmaseks 
ülesandeks planeeringualale kavandatud uute katastriüksuste (Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistute) 
moodustamisega seotud maakorraldustoimingute läbiviimise korraldamine. 
 
Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu praegused omanikud on teadlikud, et planeeringualale moodustatavate 
Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistute tarvis ei ole vaja täiendavaid juurdesõiduteid ega ka uusi 
kinnistuteväliseid tehnovõrke välja ehitada. Normaalse juurdepääsu tagamiseks tuleb asjasthuvitatud 
osapooltel sõlmida aga edaspidi notari juures niisugune leping, millega seatakse juurdesõidu asukohale 
servituudi ala. 
 
Planeeringualale moodustatavate Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistute tulevased omanikud peavad ka 
tagama, et haljastuse rajamine ja väikevormide paigaldamine toimub nende maaüksuste piirides kas 
samaaegselt, või isegi varem kui planeeringualale jäävatel katastriüksustel paiknevate hoonete 
rekonstrueerimine. 
 
Rüütli tn 3//Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneering on võimalik ellu viia kas ühes või siis mitmes erinevas 
etapis. 
 
5.11.2. Planeeringualale moodustatavad Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistud 
Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 kinnistute tulevased omanikud peavad kõigi planeeringualal paiknevate 
hoonete rekonstrueerimisega seotud ehitustööde korraldamisega alustamiseks tellima kõigepealt 
sellekohased ehitusprojektid. 
 
Planeeringualal paiknevate hoonete rekonstrueerimisega seoses ei pea Rüütli tn 3 ja Õhtu tn 7 
kinnistute tulevased omanikud sõlmima liitumislepinguid ei veevarustuse ning reo- ja sademevee 
kanaliseerimise osas Pärnu Vesi AS-iga ega ka elektrivarustuse osas Elektrilevi OÜ-ga. 
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Planeeringualal rekonstrueeritavate hoonete ehitusprojektide valmimise järel peavad Rüütli tn 3 ja 
Õhtu tn 7 kinnistute tulevased omanikud taotlema Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonnast 
planeeringualal paiknevate hoonete rekonstrueerimisega seotud ehitustööde korraldamiseks ehitusload. 
Pärast sellekohaste ehituslubade väljastamist ning rekonstrueerimistöödega seotud hangete läbiviimist 
võivadki ehitustööd alata. 


