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A – SELETUSKIRI 

 

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED 

Käesoleva planeeringu koostamise aluseks on Pärnu Linnavolikogu 18.05.2017. a otsus 

nr 36 Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b 

kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine . 

Alusdokumentatsioonina on kasutatud:  

 Koostatavat Pärnu maakonna planeeringut (vastu võetud Pärnu maavanema 

24.08.2016.a korraldusega nr 1-1/16/809; kajastatav info pärineb planeeringu 

seletuskirjast seisuga august 2016 Pärnu Maavalitsuse veebilehelt 05.01.2018);  

 Pärnu linna üldplaneeringut 2001-2025 (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 

20.09.2001. a määrusega nr 26);  

 Muinsuskaitse eritingimusi Pärnu linna üldplaneeringule  (2012. a); 

 Kaevu tn 44 kinnistu detailplaneeringut (kehtesta tud Pärnu Linnavolikogu 

18.06.1998. a otsusega nr 29); 

 Geodeetilist alusplaani täpsusastmega M 1:500 (OÜ Pärnu Maamõõduteenistus, 

august 2017, töö nr TM-234/17); alusplaani koordinaadid on esitatud L-EST97 ja 

kõrgused BK77 süsteemis ; 

 Humala, Kaevu, Tihniku, Tulika tänavate kinnistu osa, Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b 

kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ut 

(OÜ Hendrikson & Ko, 18.09.2017 . a, töö nr 2866/17); 

 Planeerimisseadust ning teisi Eesti Vabariigis kehtivaid käesolevale 

detailplaneeringule kohalduvaid õigusakte ja standardeid;  

 Pärnu Linnavalitsuse 08.03.2010 . a korraldust nr 144 06.05.2005 sõlmitud 

võlaõigusliku müügilepingu tingimuste muutmine . 

2. PLANEERINGU KOOSTAMISE ÜLESANDED 

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda Tulika tn 7, Kaevu tn 62 ja Kiige tn 9 

kruntidega külgneval transpordimaa kinnistu osal (haljasalal) elamuehituse arendamise 

võimalikkust, kavandades maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamumaa (EE).  

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja moodustatud kruntidele 

sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata maakasutuse juhtotstarve, arhitektuursed 

ja linnaehituslikud tingimused ning parkimis- ja haljastuslahendus. 

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringu põhilah endust 

maakasutuse juhtotstarbe osas: elamuehitusega seotud transpordimaa kinnistu osal 

(haljasalal) määratakse maakasutuse uueks juhtotstarbeks väikeelamumaa (EE).  

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

Planeeringuala olemasolev olukord on graafiliselt kajastatud  joonisel nr 2. 

http://parnu.maavalitsus.ee/documents/181369/13061162/Parnu+maakonna+planeeringu+vastuvotmine.pdf/de4cc861-4d59-4d23-b637-56c7fd44f7c5
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3.1. PLANEERITAVA ALA ASUKOHT 

Planeeringuala asub Pärnu linnas Rääma linnaosas ja hõlmab Humala, Kaevu, Tihniku, 

Tulika tänavate kinnistu osa ning Tulika tn 10 ja Kiige tn 7b kinnistud.  Alast põhjasuunda, 

ca 140 m kaugusele jääb Ehitajate tee.  

Ala suurus on ca 5 125 m². 

Planeeringuala asukoht on vaadeldav joonisel nr 1.  

3.2. PLANEERITAVA ALA JA SELLE KONTAKTVÖÖNDI 

ÜLDINE ISELOOMUSTUS NING OLULISED 

LINNAEHITUSLIKUD MÕJUTEGURID 

Planeeringuala asub Rääma linnaosas ja jääb linnakeskusest ca 3 km kaugusele. 
Planeeringualast lõunasuunda jäävad väikeelamud, põhja - ja idasuunda ridaelamud, 
idasuunda Kuldse Kodu terrass-korterelamud ja läänesuunda korterelamud.  

Linnaehituslikult on mõjukaim planeeringuala naabruses asuv Pärnu KEK-i elamukvartal, 

mis täidab kolmnurkse kvartali Ehitajate tee ääres. Elamu Kuldne Kodu ehitati 4 - ja 5- 

korruselise terrasshoonena, mille keskele oli ette nähtud 16 -korruseline kõrgblokk. Elamu 

kavandati tervikliku linnaehitusliku kompleksina koos teenindusasutustega. Tegemist on 

ühe silmapaistvama neofunktsionalismi näitega, kus esteetilisusele lisandub sotsiaalne 

aspekt. 

Ridaelamud planeeringualast põhjasuunas  (elamu „Tiit“- Kaevu tn 45//Kiige tn 5, elamu 

„Ave“- Kaevu tn 47//Kiige tn 3, ühiskodu „Kadri“ - Kiige tn 7) ja korterelamud 

planeeringualast läänesuunas (Tulika tn 14) kuulusid samuti Pärnu KEK-i 

elamukvartalisse. Elamukvartal hoonestati 1978-1988. a. 

Iseloomulikeks arhitektuurseteks võteteks KEK-i elamukvartalis on avatud rõdud ja 

(katuse)terrassid, siseaatriumid, lamedakaldelised katused ning hoonestust maastikuga 

siduvad piirde- ja tugimüürid. Terrasside barjääridel on metalltorust käsipuu.  Ridaelamud 

on kahe- ja kolmekorruselised. 

Ala kirdeosa külgneb lasteaiaga „Trall“, mis on üks osa Kuldse Kodu kompleksi 

planeeringust. Lasteaed on ehitatud Kuldse Kodu elamu pikiteljega ristuvale 

sümmeetriateljele, millest edasi oli kavandatud spordikompleks . Spordikompleks jäi siiski 

rajamata. 

Ka Tulika tn 12 katastriüksusel asuv korterelamu oli kajastatud KEK -i elamukvartali 

planeeringul. Käesolevalt on tegemist kaasaegses võtmes renoveeritud kolmekorruselise 

viilkatusega hoonega. 

Planeeringualast idasuunda jääv kahekorruseline lamekatusega ridaelamu ja lõuna- ja 

kagusuunda jääv viilkatustega väikeelamukvartal on pärinevad 2000. a algusest. 

Ümbruskonna katastriüksuste maakasutuse sihtotstarve on valdavalt elamumaa.  
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Seega on planeeringuala ümbrus hoonestatud eriilmseliste ja eri ajastu vaimu kandvate 

hoonetega, mille arhitektuurikeel on vastav hoonestuse rajamisaastatele.  

Kuna planeeringualast põhjapoole jääv kvartal on hoonestatud vähem autokesksel 

ajajärgul, napib korter- ja ridaelamute juures kohati sõidukite parkimiskohti ja parkimiseks 

kasutatakse Kiige tänav T1 asuvat platsi ning sõiduteede servi.  

Kuldse Kodu hoonestuse lääneküljele on kujundatud tiigiga pargiala koos 

spordiväljakutega. Käesolevalt on ala korrastamata ja tiigid kinnikasvanud. Ala on vaja 

korrastada ja taastada kõrghaljastatud puhkealana.  

Ala ümbritsevad tänavad on kahesuunalise li iklusega. Kaevu ja Tulika tänava põhja- ja 

lõunapoolsed lõigud ei ole omavahel ühendatud, seega ei ole tagatud sujuv kvartalite 

vaheline liiklus. 

Lähimad ühistranspordi peatused asuvad Ehitajate tee ääres ca 130 m kaugusel. 

Ümbruskonna tänavatel puuduvad eraldatud kõnniteed ja jalakäijad kasutavad sõidutee 

ääri. Lähim kauplus jääb ca 300 m kaugusele. 

Planeeringuala jääb tiheda liiklusega Ehitajate teest ca 140 m kaugusele. Ehitajate teest 

lähtuv transpordimüra on tõkestatud müratõkkeseintega.  

Tegemist on rahuliku ja vaikse elamualaga väljakujunenud linnakeskkonnas, mille väärtus 

seisneb eelkõige ainulaadse Pärnu KEK-i elamukvartaliga külgnemises.  

Ala kontaktvööndis on puudu sõidukite parkimiskohtadest. Siiski ei ole kasutajasõbralik 

planeeringualale kavandada ulatuslikku parkimisala, kuna seeläbi muutub olemasolev 

linnaosa miljöö ja ala külgneb vahetult lasteaiaga, mille kõrvale suure parkimisala 

planeerimine ei ole tervisekaitse seisukohtadest sobilik.  

Seega on eelkõige sobiv ala hoonestada elamutega. Arvestades lähiümbruse eriilmelist 

ja erinevate mahtudega hoonestust, parkimiskohtade defitsiiti ja olemasolevat 

keskkonda, on sobilik alale kavandada paariselamud. Paariselamud on hoonete mahult 

justkui üleminekuks ridaelamupiirkonnalt väikeelamupiirkonnale;  need ei tekita suurt 

koormust, sh rohkesti parkimiskohti ja hoonete rajamisel on võimalik tagada kruntide 

suurem haljastusprotsent. 

Järgides kehtivas üldplaneeringus määratud elamukruntide planeerimise tingimusi , on 

planeeringulahendusega kavandatud alale paariselamute rajamine. 

3.3. MAAKASUTUS JA HOONESTUS 

Planeeringuala haarab tervikuna Kiige tn 7b ja Tulika tn 10 katastriüksused; alale jäävate 

tänavate alad on haaratud osaliselt.  

Andmed planeeringuala kohta on esitatud tabelis 3.3.1. 
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Tabel 3.3.1. Planeeringualal asuvate katastriüksuste andmed vastavalt Maa -ameti portaalile 

Aadress/nimetus Katastritunnus Pindala/ 
Planeeringualale 
jääva osa pindala  

Maakasutuse sihtotstarve 

Kiige tn 7b 62507:074:0001 1 354 m² Üldkasutatav maa 100% 

Tulika tn 10 62507:078:7820 826 m² Elamumaa 100% 

Humala tänav // Kaevu 
tänav // Tihniku tänav // 
Tulika tänav 

62507:076:7830 
13 530 m² /         
2 745 m² 

Transpordimaa 100% 

Kaevu tänav T7 62507:073:0003 1 812 m²/214 m² Transpordimaa 100% 

Ala suurus on ca 5 125 m². Planeeringuala  piir on jooniste paremaks loetavuseks 

nihutatud katastripiiridest lahku.  

Planeeringualal asuvatest katastriüksustest on hoonestatud vaid Tulika tn 10, kus asub 

ühepereelamu. Vastavalt ehitisregistri andmetele asub katastriüksusel 105 m² 

ehitisealuse pinnaga kahekorruseline elamu (ehr kood 103049511) . 

Vastavalt Pärnu Linnavalitsuse 08.03.2010 . a korraldusele nr 144 on Tulika tn 10 

katastriüksuse omanik mõttelise osana erastanud Humala tänav // Kaevu tänav // Tihniku 

tänav // Tulika tänav katastriüksusest maa-ala, mis on ümbritsetud piirdeaiaga. Vastavalt 

korraldusele on mõttelise osa suuruseks ca 670 m², piirdeaiaga on ümbritsetud 597 m² 

suurune ala. 

3.4. HALJASTUS, LIIKLUS 

Planeeringualal on kõrghaljastus esindatud nii leht- kui okaspuude näol. Tulika tn 10 

katastriüksusest põhjapoole jääval haljasalal kasvavad noored tammed ja pihlakad, 

piirdega ümbritsetud alal lehised. Ülejäänud haljasalal esineb enim remmelga id ja 

papleid, mis on kiirekasvulised ja väheväärtuslikud puud;  kasvavad ka üksikud õunapuud. 

Maapind alal on tasane olles keskmiselt 6.50-7.00 m/abs. Pärnu jõe veetaseme tõusust 

tingitud üleujutused planeeringuala ei ohusta.  

Planeeringualal ei esine loodusvarasid, kaitstavaid loodusobjekte, EELISe andmetel 

kaitsealuste liikide elupaiku ega kultuurimälestisi. Ümbruskonnas puuduvad Natura 2000 

alad ning muud looduskaitseseaduse alusel kaitstavad objektid. Alal ja selle vahetus 

läheduses puuduvad objektid, mis vajavad keskkonnalube.  

Planeeringualale juurdepääs on tagatud Tulika tänavalt T1 ja Kiige tänavalt T 1, mis 

asuvad ala põhjapiiril. Samuti pääseb planeeringualale lõunasuunast Kiige tänavalt ja 

Kaevu tänavalt, mis on tupiktänavad. Seega läbi planeeringuala põhjasuunas  asuvale 

Kiige ja Kaevu tänavaosale sõidukitega ei pääse.  

Kuna tänavaosade ühendus on siiski vajalik, on jalakäijate poolt sisse tallatud teerajad, 

mida kasutatakse intensiivselt.  

3.5. TEHNOVÕRGUD 

Kuna planeeringuala näol on tegemist haljasmaaga, on territooriumi kasutatud 

tehnovõrkude juhtimiseks. Ala läbivad elektri maakaabelliinid, sideliinid, vee- ja 

kanalisatsioonitorustikud, soojustorustik.  
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4. KOOSTATAVA MAAKONNA PLANEERINGU, 

KEHTIVA ÜLDPLANEERINGU JA 

DETAILPLANEERINGU KOHANE PIIRKONNA 

ARENG 

Koostamisel oleva maakonna planeeringuga  on seatud asustuse suunamise 

tingimused ja edasise planeerim ise üldised põhimõtted.  Olulisemad teemad, mida 

maakonnaplaneeringus käsitletakse on asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja 

transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh 

väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik ning  tehniline taristu. 

Vastavalt maakonnaplaneeringule on asustuse arengu suunamisel aluseks tugev 

keskusasulate võrgustik  st toetatakse mh Pärnu linna arendamist tugeva maakondliku ja 

toimepiirkonna keskusena. Järgitakse linnalise asustusega asulate tihendamise 

põhimõtet ja välditakse uute arendusalade rajamist.  

Edaspidi tuleb keskenduda nn kahanevale planeerimisele  (kätkeb endas mh linnade 

planeerimisel nende kompaktsuse säilitamist , sise-struktuuri tihendamist, kasutusest 

väljalangenud maade taaskasutamist) ja mõistliku kohanemise paradigmale.  Asustuse 

kompaktsus loob aluse mõistlike kuludega ja kestliku asustuse arengule.   

Asustuse suunamise üldiste põhimõtete hulgas on välja toodud mh : säilitada 

väljakujunenud asustusstruktuur, tagada elamisvõimalused kogu maakonnas ja neid 

parendada; hoida linnade ja teiste asulate kompaktsust, arendada neid eelkõige sise -

struktuure tihendades ja kasutusest välja jäänud maid ning hooneid uuesti kasutusele 

võttes; eelisarendada olemasoleva asustuse, teede ja raudteede, ühistranspordiliinide ja 

tehnovõrkude vahetus läheduses paiknevaid alasid; elamu- ja puhkealasid mitte 

planeerida riigiteede kaitsevööndisse ja tööstusalade lähedusse, arvestades neist 

tulenevate negatiivsete mõjudega . 

Planeeringus on määratud ka väärtuslikud maastikud  (väärtuslikud maastikud, kaunid 

tee- ja veeteelõigud ning silmapaistvalt ilusa vaatega kohad) ja puhkeala ning –metsad. 

Planeeringuala määratud väärtuslikule maastikule ega puhke-/-metsaalale ei jää.  

Planeeringuala kasutuselevõtt väikeelamutena järgib koostatava maakonnaplaneeringu 

asustuse suunamise ja selle planeerimise üldpõhimõtteid ( eelisarendatakse olemasoleva 

asustuse ja taristu vahetus läheduses paiknevat ala, tihendatakse sise-struktuuri, 

võetakse kasutusse kasutusest väljas olev maa jm). 
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Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala juhtfunktsiooniks üldmaa ja 

transpordimaa. Planeeringualal ei ole üldplaneeringu kohane areng realiseerunud. 

Piirkonna areng ala kontaktvööndis järgib üldplaneeringuga kavandat ut.  

 

 

 

 

Skeem 4.1. Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse plaanist, kus planeeringuala on 

tähistatud punase joonega. 

Planeeringualal kehtiva Kaevu tn 44 kinnistu detailplaneeringu  kohaselt on ala, mis 

piirneb lõunast Lille tänava, edelast Rohelise tänava ridaelamutega ja kirdest 

lastepäevakodu krundiga jaotatud ühepereelamu, ridaelamu ja üheks ärimaa 

sihtotstarbega krundiks. Ühepereelamu kruntide suurused on valdavalt 800 m², 

ridaelamutel keskmiselt 465 m²; 1088 m² suurune territoorium ala edelanurgas on 

kavandatud haljasalaks. Hoonestus on valdavalt kavandatud kahekorruselisena. Kaevu 

tänava pikenduse äärde on kavandatud ühele poole kaherealine ja teisele poole 

üherealine puude rida. 

Territoorium on hoonestatud vastavalt detailplaneeringule. Kaevu tänava pikendust ei ole 

välja ehitatud, samuti selle äärseid puuderivisid. Seevastu on trajektoorile rajatud vee -, 

reovee- ja sademevee kanalisatsioonitorustikud.  

Käesoleva detailplaneeringu lahenduse kehtestamisega muutub  Kaevu tn 44 kinnistu 

detailplaneeringu (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 18.06.1998.a otsusega nr 29) 

lahendus sama ala kohta kehtetuks1. 

5. DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAV 

5.1. ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEKUD JA 

PÕHJENDUSED 

Kehtiva üldplaneeringu kohane areng alal ei ole realiseerunud.  

Planeeringuala territoorium on väike (ca 0.5 ha) tänavaäärne haljak. Tegu on kasutusest 

väljas oleva võsastuva rohumaaga, millel puudub oluline kõrghaljastus . Tegemist ei ole 

kujundatud piirkonna puhkealaga, mille vajadus selles asukohas puudub ja samuti 

                                                      
1 Planeerimisseaduse § 140 lg 8 
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puudub alal perspektiiv pargi- või puhkealaks kujuneda. Piirkonna puhkeala asub 

jalakäigu kaugusel: planeeringualast ca 40 m kaugusel läänesuunas Roheline tn 73 

katastriüksusel, mis on ka kehtivas linna üldplaneeringus määratletud üldmaana.   

Korrastatuma linnakeskkonna seisukohast on mõistlik alale anda otstarve. Tegemist on 

olemasolevas elamupiirkonnas ebapiisavalt kasutatava alaga, millele on vajalik luua 

sihipärane kasutus. Ala kasutuselevõtt väljendab otstarbeka, mõistliku ja säästliku 

maakasutuse põhimõtet ja suurendab elanike turvatunnet.  

Pärnu linnaruumi arendamisel on üheks oluliseks märksõnaks miljööväärtus. 

Planeeringualale ulatusliku tänava-/parkimisala kavandamine ei ole sobiv lasteaia 

vahetut lähedust ja olemasolevat linnamiljööd arvestades.  Siiski on 

planeeringulahendusega säilitatud olemasolev Tulika, Kiige ja Kaevu tänavaga ristiolev 

tänav ja kavandatud Tulika ja Kaevu tänava pikendus liites olemasolevad tänavad, mis 

tagab piirkonna sujuva liikluse.  

Säästliku maakasutuse ja kahaneva planeerimise põhimõttel on otstarbekas olemasoleva 

hoonestuse tihendamine olemasoleva taristuga alal selmet kasutusele võtta uusi alasid 

linna äärealadel. Ala kasutuselevõtt elamukruntidena mõjub positiivselt kogukonnale, 

kuna korrastub linnaruum tervikuna.  

Planeeringuala külgneb eelkõige rida- ja ühepereelamutega, seega ettepanek rajada 

alale paariselamud on kontaktvööndi hoonestust  arvestades sobilik. Planeeritud lahendus 

järgib olemasolevat miljööd ning ei tekita suurt parkimiskohtade koormust.  

Planeeritud lahendus paariselamu kruntide näol on justkui üleminekuvöönd 

ridaelamupiirkonnalt väikeelamupiirkonnale. Planeeritud hoonestuse mahud sobivad 

olemasolevasse keskkonda andes sellele lisandväärtuse. 

Käesoleva detailplaneeringu koostamisega tehakse Pärnu linna üldplaneeringu 

põhilahenduse muutmise ettepanek maakasutuse juhtotstarbe osas. Tehakse ettepanek 

maakasutuse juhtotstarbeks määrata väikeelamumaa  (vt skeem 5.1.1).  

 

 

 

Skeem 5.1.1. Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse plaanist, kus planeeringuala on 

tähistatud punase joonega. 
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5.2. PLANEERITAVA ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE 

Planeeringuala kasutusele võtmiseks on alale moodustatud kaksikelamu  maa ning tee ja 

tänava maa krundid. Täiendavalt  on korrigeeritud Tulika tn 10 krundi piire vastavalt Pärnu 

Linnavalitsuse 08.03.2010. a korralduse lisale. 

Kruntimisel on lähtutud kehtiva üldplaneeringu tingimustes t: väikeelamute krundi 

soovituslik suurus on min 600 m², max 1500 m².  

Planeeringujärgselt on moodustatud neli kaksikelamu maa ja kaks tee ja tänava maa 

krunti.  

Tulika tn 10 katastriüksusele on liidetud käesolevalt mõttelise osana erastatud Humala 

tänav // Kaevu tänav // Tihniku tänav // Tulika tänav katastriüksusese piirdeaiaga piiratud 

ala ehk territoorium 579 m² ulatuses.  

Planeeritud kruntide kasutamise sihtotstarbed ja pindalad on toodud joonisel nr 3 

ehitusõiguse tabelites. Planeeritud krunt imist kirjeldab tabel 5.2.1. 

Tabel 5.2.1. Maakasutus 

Krundi 
aadress 

Planeeringu-
järgne 
krundi 
kasutamise 
sihtotstarve* 

Planeeringu- 
järgne  
krundi 
pindala (m²)** 

Katastriüksuse 
nimetus,  
millest krunt 
moodustatakse 

Katastriüksuse  
planeeringu- 
eelne  
pindala (m²)*** 

Katastriüksuse 
planeeringu- 
eelne 
maakasutuse 
sihtotstarve 

Pos 1 
EPk- kaksikelamu 
maa 

826 

Humala tänav // 
Kaevu tänav //  
Tihniku tänav // 
Tulika tänav 

13 530 m² 
 

transpordimaa 

Pos 2 
EPk- kaksikelamu 
maa 

852 

Humala tänav // 
Kaevu tänav //  
Tihniku tänav // 
Tulika tänav 

13 530 m² transpordimaa 

Pos 3 
EPk- kaksikelamu 
maa 

709 Kiige tn 7b 1 354 m² üldkasutatav maa 

Pos 4 
EPk- kaksikelamu 
maa 

640 Kiige tn 7b 1 354 m² üldkasutatav maa 

Tulika tn 10 
EP- üksikelamu 
maa 

1 423 

Tulika tn 10, 
Humala tänav // 
Kaevu tänav //  
Tihniku tänav // 
Tulika tänav 

826 m², 
13 530 m² 

elamumaa, 
transpordimaa 

Humala 
tänav // 
Kaevu tänav 
//  
Tihniku 
tänav // 
Tulika tänav 

LT- tee ja tänava 
maa-ala 

11 255 

Humala tänav // 
Kaevu tänav //  
Tihniku tänav // 
Tulika tänav 

13 530 m² transpordimaa 

Kaevu tn T7 
LT- tee ja tänava 
maa-ala 

1 824 

Kaevu tn T7, 
Humala tänav // 
Kaevu tänav //  
Tihniku tänav // 
Tulika tänav, 
Kiige tn 7b 

1 812 m², 
13 530 m², 
1 354 m² 

transpordimaa, 
transpordimaa, 
üldkasutatav maa 

*planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve on määratud vastavalt ruumilise planeerimise leppemärkidele 

2013;                          

**planeeritud krundi pindala võib täpsustuda piiride märkimisel loodusesse katastrimõõdistamise käigus; 

***katastriüksuse planeeringueelse pindala väärtus pärineb Maa -ameti portaalist.      
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5.3. KAVANDATAV EHITUSÕIGUS, EHITUSLIKUD JA 

ARHITEKTUURSED TINGIMUSED  

Kruntide ehitusõiguse määramisel on arvestatud kehtiva üldplaneeringu tingimustest: 

väikeelamute ehitusaluse pinna puhul: 600 - 900 m² krunt - 30%, üle 1200 m² krunt - 20%. 

Lisaks on arvestatud planeeritud kruntide proportsioonidega, säiliva elektr iliini ja selle 

kaitsevööndi tagamisega, Kaevu tn 44 kinnistu detailplaneeringus määratud maksimaalse 

krundi ehitusaluse pindalaga, alast põhjasuunas asuvate ridaelamusektsioonide  

suurustega ja kruntidele kavandatud hoonemahtude kokku ehitamisega. 

Kruntide ehitusõigused on toodud tabelis 5.3.1 ja joonisel nr 3. 

Tabel 5.3.1. Planeeritud ehitusõigus ja muud nõuded ning tingimused  

                                                      
2 Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013  

Krundi aadress Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Tulika tn 10 

Krundi suurus 826 m² 852 m² 709 m² 640 m² 1 423 m² 

Planeeritav 
krundi 
kasutamise 
sihtotstarve2 

Kaksikelamu 
maa 

Kaksikelamu 
maa 

Kaksikelamu 
maa 

Kaksikelamu 
maa 

Üksikelamu maa 

Vaste 
üldplaneeringu 
juhtotstarvetes  

Väikeelamu
maa 

Väikeelamu 
maa 

Väikeelamu
maa 

Väikeelamu 
maa 

Väikeelamumaa 

Krundi lubatud 
suurim hoonete 
ehitisealune pind 
/ täisehituse % 

200 m²/ 24% 200 m² / 24% 
200 m² / 
28%  

190 m² / 30% 250 m² / 18% 

Hoonestusala 
suurus 

280 m² 283 m² 284 m² 284 m² 343 m² 

Maapinna kõrgus 
olemasolev / 
planeeritav 

Ca 6.7 m / 
ca 7.0 m 
(täpsustub 
projekteeri 
misel) 

Ca 6.9 m /  
ca 7.0 m 
(täpsustub 
projekteeri 
misel) 

Ca 6.5 m / 
ca 7.10 m 
(täpsustub 
projekteeri 
misel) 

Ca 6.5 m / ca 
7.10 m 
(täpsustub 
projekteerimi 
sel) 

Ca 6.5 m / ca 6.6 m 
(täpsustub 
projekteerimisel) 

Lubatud suurim 
hoonete arv 
krundil 

1 hoone 1 hoone 1 hoone 1 hoone 1 hoone 

Hoonete 
suhteline/abs 
maksimaalne 
kõrgus 

7 m / 14 m 
(täpsustub 
projekteeri 
misel 
seoses plan 
maapinna 
kõrgusega) 

7 m / 14 m 
(täpsustub 
projekteeri 
misel seoses 
plan 
maapinna 
kõrgusega) 

7 m / 14.10 
m (täpsustub 
projekteeri 
misel seoses 
plan 
maapinna 
kõrgusega) 

7 m / 14.10 m 
(täpsustub 
projekteeri 
misel seoses 
plan 
maapinna 
kõrgusega) 

Olemasolev 

Hoonete vähim - 
suurim  
maapealne 
korruselisus / 
maa-aluseid 
korruseid 

2 / - 2 / - 2 / - 2 / - 2 / - 

Lubatud väikseim 
tulepüsivusklass  
 

TP 3 TP 3 TP 3 TP 3 TP 3 

Kuni 20 m² ja kuni 
5 m kõrgused 
ehitised, mis on 
hooned 

Lubatud 
väljaspool 
hoonestusal
a krundi 
sügavuses 
lisaks 
määratud 
hoonete 
arvule, 

Lubatud 
väljaspool 
hoonestusala 
krundi 
sügavuses 
lisaks 
määratud 
hoonete 
arvule, 

Lubatud 
väljaspool 
hoonestusal
a krundi 
sügavuses 
lisaks 
määratud 
hoonete 
arvule, 

Lubatud 
väljaspool 
hoonestusala 
krundi 
sügavuses 
lisaks 
määratud 
hoonete 
arvule, hoone 

Lubatud väljaspool 
hoonestusala krundi 
sügavuses lisaks 
määratud hoonete 
arvule, hoone 
rajamisel 
krundipiirile 
lähemale kui 4 m on 
vajalik piirinaabrite 
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Ehitusõigusega lubatud hoonestus tuleb rajada hoonestusala piirides. Suurima lubatud 

ehitisealuse pinna hulka ei ole arvestatud hoone küljes olevat päikesekaitsevarjestust, 

kaldteed ning treppi, tehnosüsteemi ja -seadme osa jt vastavas õigusaktis 3 nimetatud 

hooneosi. Küll tuleb need elemendid lahendada hoonestusala ulatuses.  

Rajatava hoone arhitektuurne projekt tuleb kooskõlastada linnaarhitektiga eskiisi 

staadiumis. 

                                                      
3 Majandus- ja taristuministri  05.06.2015.a määrus  nr 57  Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused § 19 lg 6 

hoone 
rajamisel 
krundipiirile 
lähemale kui 
4 m on 
vajalik 
piirinaabrite 
omavaheline 
sellekohane 
kokkulepe 

hoone 
rajamisel 
krundipiirile 
lähemale kui 
4 m on 
vajalik 
piirinaabrite 
omavaheline 
sellekohane 
kokkulepe 

hoone 
rajamisel 
krundipiirile 
lähemale kui 
4 m on 
vajalik 
piirinaabrite 
omavaheline 
sellekohane 
kokkulepe 

rajamisel 
krundipiirile 
lähemale kui 
4 m on vajalik 
piirinaabrite 
omavaheline 
sellekohane 
kokkulepe 

omavaheline 
sellekohane 
kokkulepe 

Katusetüübid, 
katusekallete 
vahemik, 
katuseharja 
suund, materjal 
välisviimistluse 
materjalid 

Lamekatus, 
0-10°, 
plekk, 
rullmaterjal 
vm katuse 
tüübile sobiv 

Lamekatus, 
0-10°, 
plekk, 
rullmaterjal  
vm katuse 
tüübile sobiv 

Lamekatus, 
0-10°, 
plekk, 
rullmaterjal  
vm katuse 
tüübile sobiv 

Lamekatus, 
0-10°, 
plekk, 
rullmaterjal  
vm katuse 
tüübile sobiv 

Viilkatus, 
olemasolev, 
olemasolev 

Olulisemad 
arhitektuurinõud
ed: 
välisviimistluse 
materjalid, 
avatäited (uksed 
aknad jms), 
piirded (materjal, 
kõrgus, tüüp) 

Fassaadi 
välisviimistlu
ses lubatud 
krohv/valge 
mattvärv, 
valgeks 
värvitud sile 
betoonpind 
või krohv 
kombineerit
ud 
puitlaudiseg
a. 
Tänavapools
es küljes 
lubatud 
madal 
haljaspiire 
või hoonet 
maastikuga 
siduv piirde- 
või tugimüür 

Fassaadi 
välisviimistlu
ses lubatud 
krohv/valge 
mattvärv, 
valgeks 
värvitud sile 
betoonpind 
või krohv 
kombineeritu
d 
puitlaudisega
. 
Tänavapools
es küljes 
lubatud 
madal 
haljaspiire 
või hoonet 
maastikuga 
siduv piirde- 
või tugimüür 

Fassaadi 
välisviimistlu
ses lubatud 
krohv/valge 
mattvärv, 
valgeks 
värvitud sile 
betoonpind 
või krohv 
kombineeritu
d 
puitlaudiseg
a. 
Tänavapools
es küljes 
lubatud 
madal 
haljaspiire 
või hoonet 
maastikuga 
siduv piirde- 
või tugimüür 

Fassaadi 
välisviimistlus
es lubatud 
krohv/valge 
mattvärv, 
valgeks 
värvitud sile 
betoonpind 
või krohv 
kombineeritud 
puitlaudisega. 
Tänavapoolse
s küljes 
lubatud madal 
haljaspiire või 
hoonet 
maastikuga 
siduv piirde- 
või tugimüür 

Põhiliste 
välisviimistlusmaterj
alidena kasutada 
kvaliteetseid 
esinduslikke 
piirkonda sobivaid 
materjale, v.a 
matkivad materjale. 
Krunt on lubatud 
piirata läbi nähtava 
piirdeaiaga, 
soovitavalt 
puitpiirdega. 
 

Haljastus, 
osakaalu % 

Min 30% 
krundi 
pindalast, 
täpsustub 
edasisel 
projekteerim
isel 

Min 30% 
krundi 
pindalast, 
täpsustub 
edasisel 
projekteerimi
sel 

Min 30% 
krundi 
pindalast, 
täpsustub 
edasisel 
projekteerimi
sel 

Min 30% 
krundi 
pindalast, 
täpsustub 
edasisel 
projekteerimis
el 

Min 30% krundi 
pindalast, täpsustub 
edasisel 
projekteerimisel 

Parkimiskohtade 
arv 

2+1 hoones 2+1 hoones 2+1 hoones 2+1 hoones 2+1 hoones 

Piirangud 

Isiklik 
kasutusõigu
se elektriini 
valdaja 
kasuks 

Isiklik 
kasutusõigus
e elektriini, 
sideliini ja 
sademeveeto
rustiku 
valdaja 
kasuks 

Isiklik 
kasutusõigus
e elektriini 
valdaja 
kasuks 

Isiklik 
kasutusõigus
e elektriini ja 
veetorustiku 
valdaja 
kasuks 

Isiklik kasutusõiguse 
elektriini ja 
sademeveetorustiku 
valdaja kasuks 
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5.4. KRUNDI HOONESTUSALA PIIRITLEMINE 

Planeeritud kruntide Pos 1-4 hoonestusalade piiritlemisel on lähtutud piirkonnale 

iseloomulikust hoonete paiknemisest, naaberhoonestuse ehitusjoonest, võimalikust 

parkimise lahendusest, ala läbiva elektri maakaabelliini kaitsevööndist ning 

olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevööndistest.  

Tulika tn 10 hoonestusala piiritlemisel on lähtutud olemasoleva elamu asetsemisest, 

elektri maakaabelliini ja sademevee kanalisatsioonitorustiku kaitsevööndist  ning 

kontaktvööndi hoonemahtudest . 

Hoonestusala on kruntidel antud suurem kui hoone suurim lubatud ehit isealune pind, mis 

võimaldab vabamalt valida hoonestuse kuju. Hoonestusala piiresse peavad jääma ka 

terrassid ja/või rõdud. Hoonestusalasse võib rajada teid/platse ja istutada puid ning 

põõsaid. 

Olemasolevat hoonestust võib remontida või muud moodi parendada; seda tehes tuleb 

jääda hoonestusala piiresse ja lähtuda määratud ehitusõigusest.  

Planeeritud hoonestusalade sidumine krundipiiridega on näidatud joonisel nr 3.  

5.5. HALJASTUS, HEAKORD, PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Planeeritud elamukruntidele jääva kõrghaljastuse puhul puudub säilitamiskohustus. 

Hoonestusest, parkimiskohtadest ja teedest/platsidest vabad pinnad tuleb haljastada. 

Planeeritud elamukrundi pinnast tuleb haljastada vähemalt 30 %.  Krunt haljastatakse 

vastavalt selle omaniku soovile.  

Tulika tn 10 krundil ja sellest põhjapoolsel haljasalal säilitada maksimaalselt väärtuslik 

haljastus. Krunt haljastatakse vastavalt selle omaniku soovile.  

Planeeringualale ei ole tänavapoolsetel külgedel lubatud tavapärases mõistes piirdeaia 

rajamine. Tänavapoolses küljes on lubatud madal n-ö haljaspiire puittaimedest või hoone t 

maastikuga siduv kuni 1.20 m kõrgune sile betoonpinnaga piirde- või tugimüür (vt näit 

Kiige tn 7 katastriüksuse lõunakülg).  

Vajadusel ja turvakaalutlustel on lubatud läbi nähtavad piirded rajada krundis isestele 

piiridele. 

Olmejäätmete kogumine peab vastama jäätmeseaduse ja Pärnu linna 

jäätmehoolduseeskirjale. Jäätmete sorteeritult kogumiseks kavandada suletavad 

kogumiskonteinerid. Konteinerid peavad asetsema tasasel, horisontaalsel ning 

vastupidaval alusel (nt betoonkate) ja hoonestusest vähemalt 2 m kaugusel. Jäätmete 

ära vedamiseks peab olema hea juurdepääs  ja konteinerid ei tohi olla silmatorkavad.   

Prügikonteinerite täpne asukoht anda projekteerimise käigus.  

Vertikaalplaneerimine lahendada edasisel projekteerimisel; hoonete ning platside 

projekteerimisel arvestada, et sademevesi ei valguks naabermaaüksustele.  
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5.6. TÄNAVATE MAA-ALAD, LIIKLUS- JA 

PARKIMISKORRALDUS 

Ala arendamine eeldab eelkõige territooriumile mugavat juurdepääsu ja loogilist 

liikluslahendust. Seetõttu on planeeringulahenduses kavandatud nii Tulika kui Kaevu 

tänava pikendus liites olemasolevad tänavad.  

Tänavamaa laius (ca 7.6 m) on kavandatud sarnasena piirkonna olemasolevate tänavate 

laiustega ning planeeritud on tänavaruumi ühiskasutus nii  sõidukite kui kergliiklejate poolt 

ehk eraldi kõnniteid kavandatud ei ole. Lahendus järgib olemasolevate tänavate 

lahendust. 

Kuigi kehtiva Kaevu tn 44 kinnistu detailplaneeringu kohaselt on Kaevu tänava pikenduse 

äärde kavandatud puuderead, ei viida seda põhimõtet edasi käesolevas 

detailplaneeringus. Piirkonnale ei ole omane puudega ääristatud tänavavõrk ja 

puuderidade kavandamise asukohtades on käesolevaks ajaks rajatud mitmed 

tehnovõrgud. 

Kruntidele Pos 1-4 on s issesõit planeeritud põhjasuunas asuvalt tänavalt. Sissesõidu 

asukohta võib täpsustada piki krundi piiri edasisel projekteerimisel. Tulika tn 10 krundil 

säilib sissesõit Tulika tänavalt.  

Planeeritud kruntidel on sõidukite parkimine lahendatud krundi siseselt.  

Kuna käesolevalt on ala põhjaküljel asuvate Tulika tänav T1 ja Kiige tänav T1 tänavamaa 

laius oluliselt suurem piirkonna tänavate omast ja piirkonnas on ümberkaudsetel hoonetel 

parkimiskohtade nappus, on tehtud ettepanek nimetatud tänavatel organiseerida 

parkimisalad.  

Tabel 5.6.1. Parkimiskohtade kontrollarvutus 

Krundi 
aadress 

Krundi 
kasutamise 
sihtots-
tarve 

Parkimiskohtade 
asukoht, normatiiv  
EVS 843:2016 

Normatiivne 
parkimiskohtade 
arv 

Planeeritud 
parkimiskohtade 
arv 

Pos 1 Kaksikelamu 
maa 

Nii korrus- kui 
väikeelamute ala,  
korruselamute alal 2 
kohta eramule;  
väikeelamute alal 3 
kohta eramule 

2 või 3 2 

Pos 2 Kaksikelamu 
maa 

Nii korrus- kui 
väikeelamute ala,  
korruselamute alal 2 
kohta eramule;  
väikeelamute alal 3 
kohta eramule 

2 või 3 2 

Pos 3 Kaksikelamu 
maa 

Nii korrus- kui 
väikeelamute a la,  
korruselamute alal 2 
kohta eramule;  
väikeelamute alal 3 
kohta eramule 

2 või 3 2 

Pos 4 Kaksikelamu 
maa 

Nii korrus- kui 
väikeelamute ala,  
korruselamute alal 2 
kohta eramule;  
väikeelamute alal 3 
kohta eramule 

2 või 3 2 
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Tulika tn 10 Üksikelamu 
maa 

Väikeelamute ala 3 2 

Kokku   11 või 15 10 

Planeeringujoonisel nr 3 on kujutatud üks võimalik parkimise lahendus, mida võib 

projekteerimisel muuta. Vajadusel võib lisaparkimiskoha(d) kavandada hoone mahtu.  

5.7. TEHNOVÕRGUD- JA RAJATISED 

Planeeritavate tehnovõrkude lahendus esitatakse järgmises planeerimisetapis vastavalt 

tehnovõrguvaldajate tehnilistele tingimustele . 

Kuna planeeringualal on olemas ühisveevärgi vee -, reovee- ja sademevee 

kanalisatsioonitorustikud, soojustorustik (mis on vajalik küll osaliselt uus  rajada), sideliin 

ja lähedal asub alajaam, toimub võrkudega varustatus eeldatavalt nende baasil.  

Kuna planeeritud hoonestuse alale jääb olemasolev soojatorustik, on vajalik selle 

ümbertõstmine. 

Ehitustööde käigus ja planeeritud kruntide kasutamisel tuleb tagada olemasolevate ja 

planeeritud tehnovõrkude kaitse (vt ptk 5.11.2). 

5.8. TULEOHUTUSE TAGAMINE 

Käesoleva detailplaneeringu koostamisel on arvestatud tuleohutusnõuetega4. 

Vastavalt tuleohutusnõuetele peab vältima tule levimist teisele ehitisele, välja arvatu d 

piirdeaiale, postile ja muule sarnasele, nõnda, et oleks tagatud inimese elu ja tervise, 

vara ja keskkonna ohutus. Selle täitmiseks peab hoonetevaheline kuja olema vähemalt 

kaheksa meetrit. Kui hoonetevaheline kuja on vähem kui kaheksa meetrit, piirataks e tule 

levikut ehituslike abinõudega. Hoonetevahelist kuja mõõdetakse üldjuhul välisseinast.  

Minimaalseks tulepüsivusklassiks planeeringualal on TP 3. Projekteerimisel lähtuda 

kavandatavate hoonete näitajatest ning kehtivatest õigusaktidest.  

Planeeringualal on normikohane hoonetevaheline kuja naaberhoonetega tagatud. 

Hoonetevahelised normatiivkujad on nähtavad joonisel nr 3.  

Päästeautode juurdepääs on tagatud alaga külgnevalt tänavalt.  

5.9. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA 

TINGIMUSED 

Kuritegevuse riskide vähendamist reguleerib standard EVS 809-1:2002.  

Projekteerimisel tuleb ette sissepääsude (krundile, hoonesse) piisav valgustatus ning 

hoonete lahenduses mitte kavandada n-ö pimedaid nurki. Selgelt eristada avalikud ja 

                                                      
4 Siseministri  30.03 2017 määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded  ja nõuded tuletõrje veevarustusele  
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suletud territooriumid, et vältida soovimatute isikute sattumist mitte ette nähtud 

piirkondadesse. 

Ehituses kasutada vastupidavaid ja kvaliteetseid materjale (uksed, aknad, lukud). Hoone 

kasutamise ajal hoida oma territoorium alati korras ja teostada kiired parandustööd.  

5.10. KESKKONNATINGIMUSED  

Detailplaneeringuga ei kavandata objekte, mille raames tuleb läbi viia keskkonnamõju 

hindamine. Vastavalt koostatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

eelhinnangule ei põhjusta kavandatud tegevus eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. 

Küll võib positiivse mõjuna välja tuua ala kasutusele võttu elamupiirkonnana koos sellega 

seotud võrgustiku väljaarendamisega (haljastus, heakord). Tegevusega kaasnevad 

võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatu s 

piirneb peamiselt planeeringualaga.  

Planeeringuala asub suhteliselt kaitstud põhjaveega alal ja pinnaveekogud jäävad 

planeeringualast kaugele. Planeeringuala jääb terves ulatuses Pärnu 

reoveekogumisalale (RKA0670295) ja kogu alal tekkiv reovesi juhitakse  vastava(te) 

lepingu(te) alusel Pärnu linna ühiskanalisatsiooni. Seega kavandatav tegevus põhja - ega 

pinnavee seisundit ei ohusta. 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/31/EL hoonete 

energiatõhususe kohta (Euroopa Parlament, 19.05.2010)  peavad kõik uusehitised pärast 

31.12.2020.a olema liginullenergiahooned. Vastavalt direktiivile 2010/31/EL on Eesti 

kehtestanud liginullenergia standardi nõuded.  Energiatõhususe nõuded on toodud 

ehitusseadustikus  ja majandus- ja taristuministri 03.06.2015 määruses nr 55 Hoone 

energiatõhususe miinimumnõuded . Uute hoonete projekteerimisel tuleb tähelepanu 

pöörata energia säästmisele ja võimalusel lokaalsele tootmisele. Projekteerimisel näha 

ette võimalusi energiatarbe vähendamiseks.  

Alternatiivse energiaallikana on näiteks võimalik projekteerimisel näha ette 

päikeseenergia kasutamine. Päikesepaneelide kasutamisel peavad olema tagatud 

järgmised nõuded ja tingimused:  

 Päikesepaneelid ei tekita kõrvalolevatele hoonetele valgusreostust;  

 Päikesepaneelid ei kahjusta naaberhooneid, linnaruumis liiklejaid ja 

looduskeskkonda; 

 Päikesepaneelid ei häiri liiklust ja tänaval liiklejaid.  

Eesti Geoloogiakeskuse Eesti esialgse radooniriski levilate kaardi (2004) kohaselt jääb 

planeeringuala madala radooniriskiga piirkonda, kus on madala looduskiirgusega 

pinnased ja kõrge radooni tase majade siseõhus esineb harva, mistõttu võib eeldada, et 

täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.  

Planeeritud ehitisealuse pinna suurus suhtes krundi pindalaga (täisehitus) ja krundi 

lubatud maksimaalne hoone kõrgus võimaldavad rajada hoone, millega on tagatud 

normatiivne insolatsioon päevas nii planeeritud hoones kui naaberhoonetes.  

Planeeritud tegevusega suureneb ala ümbritsevatel tänavatel liikluskoormus, kuid 

lisanduvad liikluskoormused on piisavalt madalad, millega ei kaasne õhukvaliteedi 

piirväärtuste ületamist (ega ka piirväärtuste lähedast saastetaset).  
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Liikluskoormus suurenemisega võib eeldada, et suureneb ka ümbruskonna müratase. 

Siiski on liikluskoormuse tõus väike ja eeldatavalt j ääb mürasituatsioon kehtestatud 

normtasemetele. 

Planeeringuala le kehtestatud müra normtasemed on toodud vastavas määruses  5 . 

Liiklusest põhjustatud müra normtasemed (ekvivalentne müratase) hoonete vaikust 

nõudvates ruumides on kehtestatud vastavas müraregu latsioonis6. 

Müra suhtes tundlikuma funktsiooniga hoonete ja pindade rajamisel tiheasustusega 

linnakeskkonnas tuleb järgida standardit EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. 

Kaitse müra eest.  

Nii tööstuslikust tegevusest kui ka liiklusest tingitud (pinnase-) vibratsiooni hindamisel 

lähtutakse kehtivas sellekohases määruses 7 kehtestatud nõuetest . 

Liiklusest tingitud vibratsioon jääb kavandatud hoone te alal eeldatavalt lubatud normide 

piiresse, kuna tänavad on suhteliselt väikese liikluskoormusega.  

Autoliiklusega kaasnev vibratsioon on reeglina vähem aktuaalne teema, kui samast teest 

lähtuv müra. Heas seisukorras teede korral ei ole põhjust eeldada liiklusest tingitud 

vibratsiooni tasemeid, mis küündiks hoonete piirväärtuste lähedale või võiks põhjust ada 

kahjustusi olemasolevatele hoonetele. Siinkohal võib märkida, et halvas seisus (auklik 

või äravajunud teepind) teede läheduses võib raskeveokite möödasõidu korral maapinna 

kaudu leviv vibratsioon olla tajutav ka juhul, kui vibratsiooni väärtused on mad alamad kui 

vastav piirväärtus. 

Lähim tiheda liiklusega tänav planeeringualale on Ehitajate tee. Käesolevalt on Ehitajate 

tee vaadeldavas lõigus müratõkkeseintega varustatud.  

Ehitustegevused tuleb käsitletaval maa-alal korraldada keskkonnasõbralikult, vastavalt 

heale tavale ja kehtivatele normidele. Ehitustööde toimumisel võib ilmneda müra ja 

tolmamine, mida saab leevendada vastavaid töövõtteid kasutades.  

Ehitustegevuse ajal peab arvestama, et lahendatud oleks jalakäijate ning sõidukite 

turvaline liikumine, ehitustegevus ei tohi öisel ajal häirida lähipiirkonna elanikke.  

5.11. PIIRANGUD 

5.11.1. SERVITUUTIDE VAJADUSE MÄÄRAMINE 

Olemasolevatele ja edaspidi planeeritavatele tehnovõrkudele seatakse isiklikud 

kasutusõigused kaitsevööndite ulatuses võrguvaldajate kasuks. Servituu tide seadmise 

vajadus olemasolevatele tehnovõrkudele on toodud tabelis 5.11.1.1. Tabelis ei kajastu 

avalikel tänavatel ja haljasaladel asuvate võrkude servituutide vajadused.  

 

                                                      
5 Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 Välisõhus leviva müra normtasemed ja müratase me mõõtmise, määramise ja 

hindamise meetodid 
6 Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 Müra normtasemed elu - ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja 

mürataseme mõõtmise meetodid 
7 Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni 

mõõtmise meetodid 
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Tabel 5.11.1.1. Servituudi seadmise vajadus 

Teeniv kinnisasi või objekt, millele 
seatakse isiklik 
kasutusõigus/servituut 

Valitsev kinnisasi või isik, kelle 
kasuks servituut seatakse 

Selgitus 

Pos 1 Elektriliini haldaja/valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
võrguvaldajale õiguse juhtida temale 
kuuluvat tehnovõrku läbi kinnisasja ning 
hooldada kinnisasjal olevat tehnovõrku. 

Pos 2 
Elektriliini, sideliini ja sademeveetorustiku 
haldaja/valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
võrguvaldajale õiguse juhtida temale 
kuuluvat tehnovõrku läbi kinnisasja ning 
hooldada kinnisasjal olevat tehnovõrku. 

Pos 3 Elektriliini ja veetorustiku haldaja/valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
võrguvaldajale õiguse juhtida temale 
kuuluvat tehnovõrku läbi kinnisasja ning 
hooldada kinnisasjal olevat tehnovõrku. 

Pos 4 Elektriliini haldaja/valdaja 

Isiklik kasutusõigus annab 
võrguvaldajale õiguse juhtida temale 
kuuluvat tehnovõrku läbi kinnisasja ning 
hooldada kinnisasjal olevat tehnovõrku. 

Tulika tn 10 
Elektriliini ja sademeveetorustiku 
haldaja/valdaja 

Servituut annab valitseva kinnisasja 
omanikule õiguse juhtida soojatorustikku 
läbi kinnisasja ning kasutada kinnisasjal 
olevaid soojatorustikku. 

Tehnovõrkude rajamine toimub vastavalt kruntide valdajate ja võrguvaldajate 
kokkulepetele. Servituudilepingud sõlmitakse vastavalt krundiomanike ja 
tehnovõrguvaldajate kokkulepetele. Välistatud ei ole täiendavad servituudikokkulepped.  

5.11.2. TEHNOVÕRKUDE KAITSEVÖÖNDID 

 Tegevuse piirangud elektripaigaldiste kaitsevööndis (vastavalt ehitusseadustikule, 

määrusele Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi 

tähistusele esitatavad nõuded): maakaabelliinidel 1 m kaablist; alajaamadel ja 

jaotusseadmetel 2 m piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest; 

 Tegevuse piirangud liinirajatise (sidekaabli või –kanalisatsiooni) kaitsevööndis 

(vastavalt elektroonilise side seadusele, ehitusseadustikule, määrusele Ehitise 

kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele 

esitatavad nõuded): maismaal 1 m sideehitisest või sideehitise välisseinast 

sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni;  

 Tegevuse piirangud vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevööndis (vastavalt 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele, määrusele Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

kaitsevööndi ulatus): maa-alustel survetorustikel telgjoonest mõlemale poole: alla 250 

mm siseläbimõõduga torustikul 2 m;  maa-alustel vabavoolsetel torustikel telgjoonest 

mõlemale poole: alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul ja mis on paigaldatud kuni 2  m 

sügavusele – 2 m; 

 Tegevuse piirangud kaugküttevõrgu ehitiste kaitsevööndis (vastavalt 

kaugkütteseadusele, määrusele Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise 

kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded ): alla 200 mm läbimõõduga maa-

aluste soojustorustike korral äärmise torustiku isolatsiooni välispinnast 2 m; 200 mm ja 

suurema läbimõõduga maa-aluste soojustorustike korral äärmise torustiku isolatsiooni 

välispinnast 3 m; kaugküttevõrgu juurde kuuluvate drenaažitorude, jaotuskambrite, 

pumbamajade, mõõtesõlmede ning reguleerpunktide rajatiste ja hoonete kaitsevöönd 

välisseina äärmistest punktidest 2 m.  

5.11.3. MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUD HOONESTUSALAD 

Pärnu linnaruumi arendamisel on üheks märksõnaks miljööväärtus. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=971518&id=918139!pr3b1lg3
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Kehtiv üldplaneering miljööaladele tingimusi ei sea.  

Koostatud üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kohaselt on tehtud ettepanek  

kaaluda endise Pärnu KEK-i elamu- ja tööstuskvartali käsitlemist perspektiivse riikliku 

muinsuskaitse- või miljööväärtusliku hoonestusalana ning kavandada planeeringulised ja 

ehituslikud tingimused algupärase planeeringu, hoonestus - ja haljastusstruktuuri ning 

arhitektuuriväärtuslike ehitiste säilitamiseks.  

Eritingimustes viidatud ala jääb planeeringualast põhjasuunda teisele poole tänavat. 

Tervikliku miljöö säilimise eesmärgil on planeeringualale kavandatud miljöösse 

sulanduvad hoonemahud vastavate arhitektuuritingimustega (katuse kuju, 

välisviimistlusmaterjalid jm). 

5.12. PLANEERINGU RAKENDAMISE NÕUDED 

Planeeringu elluviimisega ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks 

tuleb tagada, et püstitatavad hooned ja rajatised ei kahjustaks naaberkatastriüksuste 

kasutamise võimalusi ei ehitamise ega kasutamise käigus.  

Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud hüvitab katastriüksuse igakordne 

omanik, kelle poolt kahju põhjustanud tegevus lähtus.  

Kehtestatud detailplaneering on aluseks maakorralduslike toimingute teostamisel ja 

ehitusprojektide koostamisel. Ehitusõigus realiseeritakse krundi omaniku poolt tema tahte 

kohaselt. Edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema koos tatud vastavalt Eesti 

Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, heale projekteerimistavale ja 

ehitusseadustikule. 

Hoonete kasutusloa andmise eelduseks on planeeritud tänava, tänava 

sademeveekanalisatsiooni ja tänavavalgustuse rajamine.  
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