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Detailplaneeringut täpsustavate 

projekteerimistingimuste andmine  

 

30.10.2017 esitas Rein Metshein (edaspidi taotleja) projekteerimistingimuste taotluse nr 

1711002/10711, millega palus täpsustada 28.05.2004 Pärnu Linnavalitsuse korraldusega nr 564 

kehtestatud Riia mnt, Papiniidu tn, Metsa tn ja Raja tn vahelise maa-ala detailplaneeringut  

Metsa tn 28 kinnistu osas selliselt, et täpsustada detailplaneeringuga määratud kinnistu 

ehituslikke tingimusi hoone korruselisuse osas, detailplaneeringu järgset hoone kõrgust 

muutmata.  

 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 2  kohaselt võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda 

ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringut täpsustavaid 

projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi 

asjaolulisi, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia. Seejuures  

ei ole ehitusseadustiku § 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.  

 

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada 

projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena, mille raames esitati 

projekteerimistingimuste eelnõu arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle õigusi või huve võib 

taotletav ehitis või ehitamine puudutada.  

 

Metsa tn 28 kinnistule on detailplaneeringuga lubatud kaks 2-korruselist ärihoonet, kõrgusega 

kuni 11m. Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud 

kinnistu ehituslikku tingimust hoone korruselisuse osas, lubades olemasolevale kahe 

korruselisele ärihoonele detailplaneeringus määratud kahe korruse asemele kolmanda korruse 

pealeehitust,  detailplaneeringu järgset  hoone kõrgust 11m muutmata.  

 

Pärnu Linnavalitsuse hinnangul ei muudeta Metsa tn 28 kinnistul projekteerimistingimustes 

arhitektuursete ja ehituslike tingimuste täpsustamisega hoonemahu korruselisuse osas (kõrgust 

muutmata) detailplaneeringut olemuslikult ning ei kaasne vastuolu piirinaabrite õiguste ja 

avaliku huviga.  

 

Lähtudes eeltoodust ja haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja 2 ja § 68 lõike 2, Pärnu 

Linnavolikogu 16. veebruari 2017 määrusega nr 3 kehtestatud “Planeerimise ja ehitusalase 

tegevuse korraldamine Pärnu linnas” § 5 punkti 1, ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 4 

alusel ning arvestades arhitekt Kristi Kalamees  ettepanekuid projekteerimistingimustele 

 

1. Täpsustada 28.05.2004 Pärnu Linnavalitsuse korraldusega nr 564 kehtestatud Riia mnt, 

Papiniidu tn, Metsa tn ja Raja tn vahelise maa-ala detailplaneeringut  Metsa tn 28 kinnistu 

osas järgnevalt: 

1.1 täpsustada detailplaneeringu kruntimise, hoonestuse, liikluse ja haljastuse 

joonisel ja seletuskirjas  (maakasutuse osas esitatud palneeringulahenduse 

kruntide ekspluatatsiooni tabelis) esitatud arhitektuurset ja ehituslikku tingimust,  

lubades ärihoonele kolm korrust detailplaneeringu järgset hoone kõrgust  11m 

muutmata. 
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 Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 

 

2.  Pärnu Linnavalitsuse kantseleil korraldada punktis 1 toodud muudatuse lisamine 

detailplaneeringule õigusaktide andmebaasis, planeerimisosakonnal korraldada punktis 1 

toodud muudatuse lisamine detailplaneeringule planeeringute infosüsteemis ja paberkandjal 

detailplaneeringule. 

 

3.  Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest, esitades vaide 

Pärnu Linnavolikogu haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

4. Otsus jõustub selle teatavakstegemisest Rein Metsheinale. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


