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Projekteerimistingimused kõrvalhoone (majutushoone) püstitamiseks 
 
 

Arhitektibüroo Ede Sui esitas 17. oktoobril 2016 Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonnale 
taotluse nr 1611002/04750 projekteerimistingimuste saamiseks Pärnus, Karusselli tn 51 
(katastritunnus 62512:033:2040) kinnistule kõrvalhoone (majutushoone)püstitamiseks.   

Ehitusseadustiku § 28 ning Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 määrusega nr 18 kehtestatud 
Pärnu linna ehitusmääruse § 6 lõike 2 punkt 3 alusel väljastatakse arhitekt Maie Kaisi ja 
ehituslubade spetsialist Risto Kikkase poolt koostatud järgmised projekteerimistingimused: 
 
 
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE SISU JA PÕHJENDUSED 
 
Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringut 
koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jääval 
kinnisasjal ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt 
piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealjuures piirkonna hoonestuslaadi; 2) 
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas 
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine ei ole 
vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega. Tulenevalt sellest, et Karusselli tn 
51  kinnistul soovitakse püstitada kõrvalhoonet (majutushoonet) üldplaneeringus määratud 
tingimuste kohaselt, ei ole soovitud ehituse jaoks detailplaneeringu koostamine kohustuslik.  
 
Ehitusseadustiku § 31 lg 4 p 2 kohaselt väljastab planeerimisosakond eelnõu kaasomanikele 
nõusoleku andmiseks ja naaberkinnisasja omanikele, kelle huve võivad kavandatavad tööd 
riivata, arvamuse avaldamiseks. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul 
projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates kirjalikult arvamust avaldanud ega ole 
taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste 
eelnõu kohta arvamust avaldada (Ehitusseadustiku § 31 lg 6).  
 
 
 
 



1 PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJAL 
1.1 Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest (EPN), standarditest (EVS) ja Eesti 

Vabariigi õigusaktidest. 
1.2 Kehtiv üldplaneering: Pärnu Linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 26 

kehtestatud “Pärnu linna üldplaneering 2001 – 2025”. 
1.3 Kehtiv detailplaneering: Karusselli tn 51 kinnistul kehtiv detailplaneering puudub.  
1.4 Katastriüksuse sihtotstarve: elamumaa EE 85%, ärimaa Ä 15%. 
1.5 Krundi üldplaneeringujärgne juhtfunktsioon: väikeelamumaa. 
1.6 Kinnistu suurus 858 m². 
1.7 Ehitisregistri andmetel on kinnistul elamu ja pesuköök-kuur.    
 

 

2 LINNAEHITUSLIKUD JA ARHITEKTUURSED NÕUDED 
PROJEKTEERIMISEKS 

2.1 ÜLDIST: kavandatakse püstitada kinnistule majutusteenuse osutamiseks kõrvalhoone.  
2.2 HOONESTUSALA: vt lisatud asendiskeemi. Kavandatav hoone peab koos kõigi 

arhitektuursete detailidega mahtuma määratud hoonestusalasse.  
2.3 HOONE KAUGUS TÄNAVAPOOLSEST KRUNDIPIIRIST: hoone paigutada 

minimaalselt 1,0m kaugusele Pardi tänava pikenduse poolsest krundipiirist. 
2.4 KRUNDI TÄISEHITATUSE %: vastavalt Pärnu linna üldplaneeringule maksimaalselt 

30%. 
2.5 KRUNDI LUBATAV SUURIM EHITISEALUNE PIND: 257m², sellest äriotstarbelist 

pinda maksimaalselt 64m2.  
2.6 KÕRGUSLIK SIDUMINE: hoone ±0.00 siduda elamu vastava näitajaga, nähes 

kõrvalhoone põhikorruse põranda kõrguse ette mitte kõrgemal elamu põhikorruse põranda 
kõrgusmärgist.   

2.7 LUBATUD SUURIM KÕRGUS: kõrvalhoone lubatud suurim kõrgus on 7,0m 
olemasolevast maapinnast (mitte kõrgem olemasolevast elamust).  

2.8 KORRUSTE ARV: Kõrvalhoone maksimaalne korruste arv kaks korrust (põhikorrus + 
katusekorrus või kaks täiskorrust).  

2.9 KATUSETÜÜP: Kõrvalhoonel näha ette viil- või pultkatus. 
2.10 KATUSEKALLE: Kõrvalhoone katusekalle näha ette 400- 500 (katusekorrusega variandi 

puhul) või 100- 150 (kahe täiskorruse puhul).  
2.11 KATUSEKATE: lahendada projektiga. 
2.12 HARJAJOON/RÄÄSTAJOON: Kõrvalhoone harjajoone suund (olemasolul) näha ette risti 

Pardi  tänava pikendusega. Räästajoone kõrgus vastavalt p2.7 ja p2.10. Tagatud peab olema 
hea proportsionaalne suhe kavandatava kõrvalhoone seina- ja katusepinna vahel. 

2.13 AKNAD JA UKSED: avatäidete materjal, kuju ja jaotus lahendada projektiga. Soovitav on 
näha ette puidust avatäited. 

2.14 VÄLISVIIMISTLUS: Kõrvalhoone välisviimistlus lahendada projektiga. 
Fassaadikattematerjalina mitte kasutada imiteerivaid materjale, plastmassi, plekki, 
värvitoonide valik lahendada projektiga.  

2.15 TEED JA JUURDEPÄÄS: Karusselli tänavalt ja Pardi tänava pikenduselt. 
2.17   PARKIMINE: oma kinnistul. 
2.18   HEAKORD JA PIIRDED: projekti koosseisus anda krundi heakorra ja piirete lahendus.   
 



3 EHITUSLIKUD (INSENERTEHNILISED) NÕUDED PROJEKTEERIMISEKS 
3.1 Tagada ehitise vastavus tuleohutusnõuetele, sh tagada normatiivsed tuleohutuskujad või 

tuleohutusabinõud normatiivsest väiksema kuja puhul. 
3.2 Projekti koosseisus esitada vertikaalplaneerimise lahendus. 
 

4 Projekt kooskõlastada  
4.1 eskiisistaadiumis linnaarhitekti või projekteerimistingimused koostanud arhitektiga enne 

planeerimisosakonnale ehitusloa saamiseks esitamist. 
 

5 Muud nõuded 
5.1 Geodeetiline alusplaan: projekt vormistada kehtival geodeetilisel alusplaanil koos 

tehnovõrkudega M 1:500. Geodeetilised alusplaanid koostatakse ja väljastatakse 
MicroStation programmid .dgn failina. Enne mõõdistustööde teostamist pöörduda Pärnu 
Linnavalitsuse planeerimisosakonna poole olemasolevate mõõdistustööde täpsustamiseks 
ja vajadusel mõõdistusloa saamiseks (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu, tel 444 8373). 

5.2 Projekteeritavate hoonete ja rajatiste sidumine anda koordinaatidega L-EST97 
koordinaatsüsteemis. Täiendavad sidemed anda joonmõõtudega kas olemasolevatest 
hoonetest või krundi piiridest. 

5.3 Ehitusprojekt peab vastama Majandus- ja taristuministri 21.07.2015 määrusele nr 97 
Nõuded    ehitusprojektile. 

5.4 Projektis peavad olema selgelt välja toodud juurde- ja ümberehitatavad hooneosad, 
kasutatavad materjalid ja värvitoonid. 

5.5 Ehitisega seotud tehnovõrkude ja –rajatiste, juurdepääsuteede ning parkimiskohtade ja 
haljastuse lahendused tuleb esitada projekti koosseisus. 

5.6 Kooskõlastamiseks esitatava projekti asendiplaan, sidumisjoonis, vertikaalplaneerimine ja 
insenerkommunikatsioonide projektjoonised esitada tekst .doc või .rtf-formaadis ja 
graafiline osa .dwg või .dgn-formaadis failidena lisaks paberkandjale digitaalsel 
andmekandjal. 

5.7 Ehitusloa taotlemiseks esitatav projekt koos kooskõlastatud eskiisiga esitada Suur-Sepa 16 
I korruse infolauda või vastuvõtuaegadel planeerimisosakonda kab. 325 tel 444 8337, 444 
8338. 

6 Käesolevad projekteerimistingimused kehtivad viis aastat (Ehitusseadustik § 33 lg 1). 

 

7 Projekteerimistingimuste väljastamise otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul 
otsuse teatavakstegemisest, esitades kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras või vaide Pärnu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses 
sätestatud korras. 

 

8 Otsus jõustub teatavakstegemisest Karusselli tn 51 omanikele. 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Kaido Koppel 
osakonna juhataja  
 
 
 


