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SELETUSKIRI 
 
1.1) DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED, OLEMASOLEV SITUATSIOON  

Detailplaneeringu koostamise aluseks on järgmised dokumendid: 

1. Detailplaneeringu algatamise korraldus (Pärnu Linnavalitsus, korraldus nr 415, 04. 07. 2016),  

2. Maa-ala plaan tehnovõrkudega M:500 (OÜ Tippgeo, töö nr 2015TG225, 19. 11. 2015) 

 
1.2) DETAILPLANEERINGU ÜLESANDED 

Taotleja sooviks on kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja täiehitusprotsendi suurendamine 

Tallinna mnt 59/2 unikaalaadressil paikneva hoone laiendamiseks (hoone laiendamisega seoses võivad 

muutuda ka tegelikud sihtotstarvete osakaalud, elamumaa 30% - 75% ja ärimaa 25% - 75%). 

 

1.3) OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS  

Planeeringuala on 1178 m² suurune kinnistu Tallinna mnt 59, otsejuurdepääsuga Tallinna maanteelt. 

Krundil on Ehitisregistri andmetel on kinnistule rajatud hostel-elamu ehitisealuse pinnaga 271 m² (Tallinna 

mnt 59/2), elamu 81 m² (Tallinna mnt 59/1), kuur ja kaev.  

 

1.3.1) PLANEERITAVA ALA ASUKOHT 

Planeeringuala paikneb Pärnus Ülejõe linnaosas Tallinna maantee ääres, Tallinna maantee, Rohu, Piiri ja 

Lille tänavate vahelises kvartalis. Planeeringualaks on 1178 m² suurune kinnistu.  

 

Planeeringuala kaugus linna keskusest on linnulennul ca 1,3km, Pärnu jõest 0,9km, merest 2,6km. Lähim 

suurem ühiskondlik keskus ja lähimad kaubanduskeskused on Pärnu kesklinnas, lähim kool on Pärnu 

Ülejõe Põhikool planeeringuala vastas teisel pool Tallinna maanteed. Lähimad veeäärsed puhkealad 

paiknevad Pärnu lahe ääres 2,6km kaugusel (Pärnu rand). Lähim ühissõidukipeatus “Rohu” paikneb 

planeeringuala vastas teisel pool Tallinna maanteed. Planeeringualaga lääne pool külgnev Tallinna maantee 

on asfaltkattega kahesuunaline kahe sõidurajaga ja kõnniteedega tänav. 

 

1.3.2) PLANEERITAVA ALA JA SELLE KONTAKTVÖÖNDI ÜLDINE ISELOOMUSTUS JA 

OLULISED LINNAEHITUSLIKUD MÕJUTEGURID        

Planeeringuala paikneb Tallinna maantee ääres väljakujunenud hoonestusega alal. Ümbritsevate Tallinna 

maantee kruntide hoonestus paikneb valdavalt perimetraalselt tänavajoonel, tegu on kuni kahekorruseliste 

(või 1 + katusekorrusega) äri- ja korterelamu segafunktsiooniga hoonetega koos abihoonetega.  

 

1.3.3) MAAKASUTUS JA HOONESTUS  

Tallinna mnt 59 krunt on hoonestatud tänavapoolsel krundipiiril paikneva väikesemahulise 1 + katuse-

korrusega ja kaldkatusega elamuhoonega (unikaalaadressiga Tallinna mnt 59/1) ja tänavajoonest taandes 

paikneva suurema elamu- ja ärihoonega, milles olevad elamu- ja ärifunktsiooniga ruumid on suhtega 50%–

50% (unikaalaadressiga Tallinna mnt 59/2), mille ees on õueala autode parkimise võimalusega. Planeeringuala 

suhtes kehtib Pärnu linna üldplaneering, samuti kehtiv detailplaneering (2004). Kehtiv Pärnu linna üld-

planeering defineerib planeeringuala väikeelamumaa EE juhtfunktsiooniga. Kinnistu suhtes puuduvad 

kitsendused.  

 

1.3.4) HALJASTUS JA LIIKLUS 

Kõrghaljastus puudub, krunt on haljastatud mõne dekoratiivse okaspuuga, hoonetest idapoolses krundiosas 

paikneb muruala koos viljapuudega. 

 

1.3.5) TEHNOVÕRGUD  

Veetorustikud 
Toimiv ja töökorras Dn 150 malm veetorustik paikneb planeeringualaga piirneval Tallinna maanteel. 

Kinnistu on varustatud veega Tallinna mnt torustikust, ühendustorustik on tehtud De 32 PEM toruga. 

Liitumispunktiks on maakraan De 32, sõlm nr 529. 

Väliseks tuletõrjeveevarustuseks on hüdrandid Tallinna mnt ja Rohu tn ristmiku veetorustikul sõlmes 

nr.532 (kaugus planeeritavatest hoonetest 60m) ning Tallinna mnt ja Lille tn ristmikul sõlmes nr.516 

(kaugus planeeritavatest hoonetest 90m). 

Veetorustikud on heas töökorras. 

 

Reovee kanalisatsioonitorustikud 

Planeeringualaga piirneval Tallinna maanteel on reoveekanalisatsioonitorustik De 160 PVC.  

Kinnistule on välja ehitatud ühendus ühisreoveekanalisatsiooniga, ühendustorustik magistraaltorustikuga 

De 160 PVC. 
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Kanalisatsioonitorustikud on heas töökorras. 

 

Sademevee kanalisatsioonitorustikud  
Planeeringualaga piirneval Tallinna maanteel on sademeveekanalisatsioonitorustik De 250 PVC.  

Kinnistule on välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni liitumispunkt (sõlm nr.118), ühendustorustik 

magistraaltorustikuga De 110 PVC. 

Sademeveetorustikud on heas töökorras. 

 

Kaugküttetorustikud 

Olemasolev Fortum Eesti AS magistraalkaugküttetorustik paikneb Tallinna mnt ja Lille tänava ristmiku 

piirkonnas, kaugus planeeritavatest hoonetest ca 90m. 

 
Elektrivarustus 

Kinnistule on välja ehitatud 0,4kV liitumiskaabel Tallinna mnt olemasolevast kaablivõrgust. Hoone 

peakaitsmete nimivool on 3x40A. Kaabel ja kilp on heas töökorras. 

 

Sidetrassid 

Kinnistule on välja ehitatud AS Telia sideühendus läbi harutoru Tallinna mnt. olemasolevast 

sidekanalisatsiooni kaevust nr.808. Torustikud ja kaablid on töökorras. 

 

Tänavavalgustus 

Planeeringualaga piirneval Riia maanteel on olemas töökorras Pärnu linna tänavavalgustusvõrk.  

 

1.4) ÜLDPLANEERINGU JA ALAL KEHTIVA DETAILPLANEERINGU KOHANE PIIRKONNA 

ARENG 

Pärnu linna üldplaneeringu kohaseks maakasutuse juhtotstarbeks (juhtfunktsiooniks) on planeeringualal 

väikeelamumaa EE. Kehtiv detailplaneering on koostatud 2004. aastal. Tallinna mnt 59 krundi olemas-

olevad sihtotstarbed on 75% elamumaa ja 25% ärimaa.  

1.5) DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAV 

1.5.1) ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEKUD JA PÕHJENDUSED 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks, kavandades planeeringualale suurema 

täisehitatuse, 41%, kui on kehtiva üldplaneeringu kohane suurim lubatud täisehitatus 30% antud väike-

elamumaa krundil. Täisehitatuse arvutamisel on võetud arvesse juba olemas olevate hoonete alust pinda.  

Antud aktiivse peatänava äärse krundi puhul on keskmisest suurema täisehitatuse ehk keskmisest 

suuremate ehitusmahtude lubamine aktsepteeritav. Krundil olemas olev hoonestus arvestab lähipiirkonna 

hoonestuslaadi ja arhitektuurset üldpilti ning sulandub sellesse. Ka uushoonestuse kavandamise korral peab 

see sobituma lähiümbruse hoonestuslaadiga.  

1.5.2) PLANEERITAVA ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE 

Käesolev detailplaneering ei tee ettepanekut olemasolevate krundipiiride muutmiseks. Planeeringualal 

paikneb üks krunt suurusega 1178m2.   

1.5.3) KRUNDI KAVANDATAV EHITUSÕIGUS JA ARHITEKTUURSED TINGIMUSED 

 krundi kasutamise sihtotstarbed on järgmised: peamine sihtotstarve on üksikelamu maa EP 50–55% 

(vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa EE), võimalik vaste katastri 

sihtotstarbele on elamumaa, ning kõrvalsihtotstarve on kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa 

ÄK ja majutushoone maa ÄM 45-50% (vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele 

ärimaa Ä), võimalik vaste katastri sihtotstarbele on ärimaa.  

 krundi pind on 1178m2. 

 Krundile on kavandatud 2 hoonestusala: hoonestusalale 1 (hoone unikaalaadressiga Tallinna mnt 59/1) 

on lubatud ehitada kuni 98m2 hoonealuse pinnaga üksikelamu, hoonestusalale 2 (hoone unikaal-

aadressiga Tallinna mnt 59/2) on lubatud ehitada kuni 443m2 hoonealuse pinnaga elamu- ja ärihoone. 

Hoonete lubatud suurim hoonealune pind on krundil kokku 483m2, krundi lubatud suurim täisehitatus 

on 41%. 

 Hoonete lubatud suurim arv krundil on 2. 

 Hoonete suurim brutopind on 1450m2. 

 Kõik krundile püstitatavad hooned, s.h ajutised hooned, koos väljaulatuvate arhitektuursete ja ehituslike 

detailidega peavad paiknema määratud hoonestusalade piirides ning arvestatakse lubatud hoonete arvu, 

lubatud suurima ehitisealuse pinna ja lubatud suurima täisehitatuse sisse.  
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 Ehitusseadustiku lisas 1 defineeritud kuni 20m2 kuni 5,0m kõrguste hoonete kavandamine krundile ei 

ole lubatud.   

 Maapinna absoluutkõrgused on krundil 4,97–5,71m abs (keskmiselt 5,55m abs), kõrguseid oluliselt ei 

muudeta. maapinna olemasolevat kõrgust muudetakse vaid selle ühtlustamise ja vajalike kallete andmise 

eesmärgil. Krundi keskmine kavandatud maapinna kõrgus on 5,55m abs. Sademevee naaberkruntidele 

valgumise võimaldamine ei ole lubatud.   

 Hoonete lubatud suurim kõrgus maapinna absoluutkõrgusest 5,55m on hoonestusalas 1 6,5m ja 

hoonestusalas 2 8,5m  

 Hoonete maapealsete korruste arv on hoonestusalas 1 on lubatud kuni 2 (täpsustatult: 1 + katusekorrus) 

ja hoonestusalas 2 on lubatud kuni 2 täiskorrust; maa-aluste korruste arv on lubatud –1; korruste arv 

määrata hoonete projektiga 

 Hooned peavad kõigi oma osadega paiknema hoonestusalades.  

 Tuletõkkekonstruktsioone, mis paiknevad hoonetest eraldiseisvatena ehk on käsitletavad rajatistena, on 

lubatud vajadusel ette näha ka väljapoole põhijoonisel kujutatud hoonestusalasid. 

 Tallinna mnt 59/1 hoonele on lubatud ehitada välja katusekorrus, katuse põhimahu kuju ja kõrgust ei ole 

lubatud muuta, lubatud on oma krundi poolsed väikesemahulised katuse väljaehitused ja katuseaknad, 

naaberkrundi poolsele küljele neid paigaldada ei ole lubatud. Katus varustada lumetõketega ja vihmavee-

süsteemiga, sademevesi juhtida ka katuse lõunapoolselt küljelt oma krundile. Hoone idapoolses osas 

paikneva varjualuse katust ei ole lubatud kasutada rõduna ega katuseterrassina.  

 Hoonestusalas 1 on olemasoleva hoone katusekalle 45°, lubatud katusekalle on 0–45°, lubatud harjasuund 

on paralleelne hoone lõunaküljega, lubatud katusekuju on viil- või lamekatus. Hoonestusalas 2 on 

olemasoleva hoone katusekalle 10°, lubatud katusekalle on 0–15°, lubatud harjasuund on vaba, lubatud 

katusekuju on vaba. 

 Tallinna mnt 59/1 hoone osade (räästas ja trepimade nende olemasolevas ulatuses) üle ulatumine üle 

krundi edelapiiri tänavamaale on lubatud kuni 0,20m kaugusele ja kuni 1,2m2 ulatuses ning üle kagupiiri 

Tallinna mnt 57 krundile kuni 0,42m võrra ja kuni 7,9m2 ulatuses, viimasel juhul on vajalik kruntide 

valdajate vahelise vastava asjaõiguskokkuleppe sõlmimine, mis tuleb kanda kinnistusraamatusse.  

 Tallinna mnt 59/2 hoone teise korruse lõunaküljel paikneva rõdu lõunaküljele tuleb paigaldada visuaalset 

läbivaadatavust vähendav dekoratiivribistik ja haljastada see ronitaimedega. 

 Hoonete lubatud katusekattematerjal on laineline eterniit, katuseplekk, bituumensindel või katusekivi.  

 Uute hoonete ja piirete kavandamisel peavad need olemasolevasse ümbritsevasse keskkonda hästi 

sobituma. Tallinna mnt 59 ja Tallinna mnt 57 kruntide vaheline piire paigaldada krundi piirile, ehituslik 

lahendus kooskõlastada mõlema krundi valdajate poolt. 

 Hoonete lubatud fassaadikattematerjal on värvitud horisontaallaudis, tellis ja silekrohv. Kasutada ei ole 

lubatud nn plastvoodrit. Hoone eelistatud avatäidete materjal on puit või puit-alumiinium, peegelklaasi 

kasutada ei ole lubatud. 

 Hoonete eskiisprojekt kooskõlastada enne eelprojekti koostamist Pärnu Linnavalitsuse planeerimis-

osakonna linnaarhitektiga 

 Krundi vertikaalplaneerimise nõuded vt p 1.5.6.9 

 Hoonestuse tuleohutusnõuded vt p 1.5.7 

 

1.5.4) HALJASTUS, HEAKORD, PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Krundi pinnast näha haljastusele ette vähemalt 30%. Krundisisene heakorrastus ja haljastus lahendada 

hoonete projektiga. Olmejäätmete käitlemine lahendada projektiga, prügikastide üks võimalik asukoht on 

krundi põhjaosas. Kinnistule on ette nähtud piirded, tänava pool puitlipp-piire kõrgusega 0,9–1,3m 

maapinnast, muus osas haljas-, terasvõrk- või puitpiire kõrgusega kuni 2,0m maapinnast, piirded lahendada 

projektiga ja naaberkruntide valdajate vahelisel kokkuleppel. Piirde rajamine tuleb kooskõlastada vastava 

piirinaabriga, kui seda saab käsitleda ühiskasutuses piirirajatisena vastavalt Asjaõigusseaduse § 150 ja 151. 

 

1.5.5) TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS  

Planeeringualaga lääne pool külgnev Tallinna maantee on kahesuunaline ja kaherealine asfaltkattega ja 

kõnniteedega tänav; tänava olemasolev liiklusskeem ei muutu.   

 

Krundil on olemasolevalt kaks sisse- ja väljasõitu, mis mõlemad säilivad. Sõiduautode parkimine on 

kavandatud krundi tänavapoolsesse ehk lääneossa, parkimisvajadus tuleb lahendada vaid oma krundil, 

tänaval parkimist ette ei nähta, parkimiskohtade arv näha ette vastavalt EVS 843:2016 Linnatänavad. 

Arvestuslik standardile vastav minimaalne parkimiskohtade vajadus on 4 sõiduautokohta (majutushoone 

normatiiv on keskmiselt 1/200m2 brutopinnast ja hoonetes paiknevate 2 korteri kohta nähakse kummalegi 

ette 1 sõiduautokoht).  
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1.5.6) TEHNOVÕRGUD- JA RAJATISED  

1.5.6.1) VEEVARUSTUS 

Kinnistu on varustatud veega Tallinna mnt torustikust, ühendustorustik on tehtud De 32 PEM toruga. 

Liitumispunktiks on maakraan De 32, sõlm nr 529. 

Kinnistu täpne veevajadus määratakse tööprojekti koostamisel. Kui olemasoleva veeühenduse läbimõõt De 

32 ei ole piisav, tuleb olemasolev veetoru alates sadulühendusest kinnistuni välja vahetada ning kinnistu 

piirile paigaldada uus maakraan sobiva läbimõõduga. Asendatava veetoru pikkus on ca 11m. 

 

1.5.6.2) REOVEEKANALISATSIOON 

Kinnistule on välja ehitatud ühendus ühisreoveekanalisatsiooniga, ühendustorustik magistraaltorustikuga 

De 160 PVC. Torustiku läbimõõt ja seisukord on piisav kinnistu kanaliseerimiseks. 

 

1.5.6.3) SADEMEVEE KANALISATSIOON 

Kinnistule on välja ehitatud sademeveekanalisatsiooni liitumispunkt (sõlm nr.118), ühendustorustik 

magistraaltorustikuga De 110 PVC. 

Viimane kaev kinnistul enne liitumiskaevu peab olema varustatud kottpõhja ja vesilukuga. 

 

1.5.6.4) SOOJUSVARUSTUS 

Kinnistule planeeritavate hoonete kütmine ja soojaveevarustus lahendatakse õhk-õhk või õhk-vesi 

soojuspumpadega ning päikesekütte paneelidega. 

 

1.5.6.5) TULETÕRJEVEE VARUSTUS 

        Olemasolevad tuletõrjehüdrandid (vt.p.1.3.5) tagavad planeeringuala tuletõrjeveevarustuse 10 l/s vastavalt 

EVS-812-6:2012 tingimustele, arvestuslik tulekahju kestvus 3 tundi. 

 

1.5.6.6) ELEKTRIVARUSTUS 

Elektrivarustus toimub olemasoleva kaabelliini kaudu. Liitumispunktis olev 3x40 A peakaitsme läbilaskvus 

on küllaldane. 

 

1.5.6.7) SIDEVARUSTUS 

Sidevarustus toimub olemasoleva Telia Eesti AS kaablivõrgu baasil. Muudatusi selles osas ette nähtud ei 

ole. 

 

1.5.6.8) TÄNAVAVALGUSTUS 

Tänavavalgustus on Tallinna maanteel olemas. 

Vajadusel kinnistule projekteeritav õuevalgustus lahendatakse projektiga ja õuevalgusteid toidetakse 

kinnistu sisevõrgust. 

 

1.5.6.9) VERTIKAALPLANEERIMINE  

Maapinna olemasolevate kõrguste vahemik on 4,97–5,71m abs. Maapinna olemasolevat kõrgust 

muudetakse vaid selle ühtlustamise ja vajalike kallete andmise eesmärgil. Krundi keskmine kavandatud 

maapinna kõrgus on 5,55m abs. Vertikaalplaneerimine lahendada hoonete projektiga, tagada kinnistule 

langeva sademevee juhtimine sademeveekanalisatsiooni või immutamine pinnasesse, sademevee 

valgumine naaberkruntidele tuleb välistada. 

 

1.5.7) TULEOHUTUSE TAGAMINE  

Hoonete projekteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi standardist EVS 812-7.2008. Hoonete lubatud vähim 

tulepüsivusklass on TP3. Hoonete tulepüsivusklassid ja tulemüüride, tuletõkkeseinte vm ehituslike tule-

tõkkemeetmete vajalikkus ja paiknemine määrata hoonete projektidega. Tuletõkkekonstruktsioone, mis 

paiknevad hoonetest eraldiseisvatena ehk on käsitletavad rajatistena, on lubatud vajadusel ette näha ka 

väljapoole põhijoonisel kujutatud hoonestusalasid. 

Hooned on 2 pealmaakorrusega, lisaks võimaliku 1 sokli- või keldrikorrusega, hoonete suurim kõrgus on 

põhihoonel 8,5m maapinnast ja abihoonel 6,5m maapinnast. Juurdepääs krundile on Tallinna maanteelt.  

Tallinna mnt 57 ja Tallinna mnt 59 kruntidel paiknevate olemasolevate hoonete vaheline kaugus on üle 8m. 

Tallinna mnt 57 krundile uute hoonemahtude kavandamisel, mille tulemusena nende kruntide hoonete 

vaheline kaugus muutub väiksemaks, kui nõutud tuleohutuskuja 8m, tuleb Tallinna mnt 59/1 hoonele näha 

ette vastavad ehituslikud tuletõkestusmeetmed.  

Lähimad olemasolevad tuletõrjehüdrandid paiknevad Tallinna mnt ja Rohu tn ristmiku veetorustikul 

sõlmes nr 532 (kaugus planeeritavatest hoonetest 60m) ning Tallinna mnt ja Lille tn ristmikul sõlmes 
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nr 516 (kaugus planeeritavatest hoonetest 90m). Planeeringuala välise kustutusvee hulk on vastavalt Eesti 

standardile EVS 812-6:2012 10 l/s.  

1.5.8) KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED 

Planeering näeb ette: 

 projekteerimisel lähtuda Eesti Standardi EVS 809-1:2002 nõuetest, 

 planeeringuala hoidmist heakorrastatud alana,  

 kinnistule lukustatavate piirete rajamise, et takistada pimedal ajal soovimatute võõraste liikumist  

 hoone ümbruse valgustuse projekteerimise, et tagada pimedal ajal kinnistul piisav valgustatus  

 

1.5.9) KESKKONNATINGIMUSED  

Kinnistule planeeritud sihtotstarbed üksikelamumaa ja ärimaa on keskkonda mittehäirivad.  

 

1.5.10) KEHTIVAD PIIRANGUD  

Kinnistul puuduvad kehtivad piirangud.  

 

1.5.11) DETAILPLANEERINGU RAKENDAMISE NÕUDED 

Käesolev detailplaneering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele ning on pärast 

kehtestamist aluseks ehitustegevusele planeeringualal. Vajadusel võib Pärnu Linnavalitsus kehtestatud 

detailplaneeringule lisaks esitada nõudeid ja täpsustavaid projekteerimistingimusi. Detailplaneeringu 

lahenduse realiseerimiseks tuleb: 

 Läbi viia maakorraldustoiming: kinnistu sihtotstarvete määramine. 

 Sõlmida asjaõiguskokkulepped hoone osade üle ulatumise kohta tänavamaale ja Tallinnan mnt 57 

krundile. 

 


