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1. SISSEJUHATUS 
Detailplaneeringu tellijaks on hr. Endel Lepp. Planeeritav ala hõlmab Pärnus, 
Jaani tn.19 (katastriüksuse tunnus: 62502:018:1460) kinnistut. 
Detailplaneeringu korraldajaks on Pärnu Linnavalitsus. 
Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse, asukohaga Pärnu maakond Pärnu linn 
Jaani tn.19, jagamine uuteks katastriüksusteks ning hoonestusala määramine 
ja arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine. 
 
2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED 
� Detailplaneeringu lähteülesanne, kinnitatud Pärnu Linnavalitsuse  
28.detsembri korraldusega nr.909. 
� Alal kehtib Pärnu linna üldplaneering 2001...2025. Kehtestatud Pärnu 
Linnavolikogu määrusega 20.septembrist 2001.a. nr.26 
� Kadri 14 kinnistu detailplaneering. Kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 
määrusega nr.4  16.01.2014.a. 
� Alal puudub detailplaneering. 

� Elektrilevi OÜ Pärnu-Viljandi regiooni tehnilised tingimused 
detailplaneeringuks nr. 209105, kehtivad kuni 08.04.2015. Pikendatud 26.03.2015, 
kehtivad kuni 26.03.2017.a. 
� AS Pärnu Vesi tehnilised tingimused 31.03.2015 DP-150195. 

 
3. DETAILPLANEERINGU PLANEERIMISETTEPANEK 

3.1. Alusplaan 
Detailplaneeringu koostamise alusplaanina on kasutatud OÜ Pärnu  
Maamõõduteenistus poolt, litsents nr 316 MA, aprillis 2015.a. teostatud 
geodeetilist mõõdistust, täpsusastmega M 1:500. 

3.2. Planeeritava ala seosed külgnevate aladega 
Planeeritav ala asub üldplaneeringu järgi Pärnu linna Ülejõe pere- ja 
ridaelamumaana kasutataval alal. Suurim liiklustänav Tallinna mnt jääb ida 
poole olles ca 320 m kaugusel. Tallinna maanteele pääseb mööda Voorimehe 
tänavat. Pärnu jõgi asub 700 m kaugusel lõunas ja kesklinn 1,4 km kaugusel 
lõuna pool. 
Planeeritavat ala piirab loode poolt Jaani tänav, põhjast, kagust ja lõunast 
elamumaad ning itta jääb Voorimehe põik, mis on transpordimaa. 
Planeeritav ala asub Jaani, Voorimehe, Kadri ja Uus-Sauga tänavate vahelisel 
miljööväärtuslikul alal. Planeeritav ala asub linnalise elukeskkonna mõttes 
rahulikul alal. Miljööväärtuslikku ala ümbritsevad mõlemasuunalist liikumist 
võimaldavad kattega tänavad, kus liiklussagedus on väike. Jaani, Voorimehe 
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ja Uus-Sauga tänavad on kahepoolsete jalgteedega. Lähim autobussipeatus 
asub Uus-Sauga tänaval. 
Planeeritavat ala piiravad järgmised kinnistud: 
� Jaani tänav:5527m2 (põhja pool) 

Tunnus: ETAK ID 6593515 
Sihtotstarve: teeala 

� Jaani tn.19A: 600m2 
   Tunnus: 62050:018:0001 
   Sihtotstarve: elamumaa 
� Jaani tn.19B: 598m2 

Tunnus: 62502:018:0005 
Sihtotstarve: Elamumaa 

� Voorimehe põik tn.2 1383m2 (põhja pool) 
Tunnus:  62502:018:4650 
Sihtotstarve: elamumaa 

� Voorimehe põik teeala 
Tunnus: ETAK ID 6593515 
Sihtotstarve: teeala 

�  Voorimehe põik tn.3 573m2 
Tunnus: 62502:018:1200 
Sihtotstarve: Elamumaa 

�  Voorimehe põik T2 147m2 
Tunnus: 62501:001:0109 
Sihtotstarve: transpordimaa 

�  Voorimehe põik tn.5 600m2 
Tunnus: 62501:001:0108 
Sihtotstarve: elamumaa 

�  Kadri tn. 14A 1349m2 
Tunnus: 62502:018:0080 
Sihtotstarve: elamumaa 

�  Kadri tn.12 1497m2 
Tunnus: 62502:018:1530 
Sihtotstarve: elamumaa 

� Jaani tn. 17 2997m2 
Tunnus: 62502:018:6100 
Sihtotstarve: elamumaa 

� Jaani tn.24/24A 1404m2 
Tunnus: 62502:019:1540 
Sihtotstarve: elamumaa 
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� Jaani tn.26  713m2 
Tunnus:  62502:019:6030 
Sihtotstarve: elamumaa 

� Jaani tn.28  718m2 
Tunnus:  62502:019:1450 
Sihtotstarve: elamumaa 

 
3.3. Olemasolev olukord 

Planeeritav maa-ala on hetkel 100% elamumaa. Kinnistul asuvad olemasolev 
elamu (eh.registri kood 103039467) ja selle kõrval ehitusloa saanud elamu 
laienduse vundament (eh.registri kood 120279463). Krundi edelapiiril on 
varemetes kuur (eh.registri kood 103039468) ja selle kõrval kuur, kui rajatis 
(eh.registri kood 220466132). Kinnistu edelapiiril asub kelder (eh.registri 
koodiga 103039469). Kinnistul asub salvkaev (eh.registri kood 220466134). 
Krundi reljeef on tasane. Krundil kasvavad üksikud viljapuud. Jaani tänavalt 
on krundi loodepiirini välja ehitatud liitumispunktid ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooniga. Olemasolev elamu on Jaani tänavalt ühendatud 
elektrivõrku õhukaabli kaudu. Krundi piiril asub valmidus kaabelsidevõrgu 
kasutamiseks. 
  
Kinnistu iseloomustavad andmed on toodud tabelis 1. 
 

Tabel 1. Olemasolev olukord 
Nimetus/ 

aadress 

Pindala 

(m²) 

Maakasutuse 

juhtotstarve 

üldplaneeringu 

järgi 

Omanik Ehitiste 

ehitisalune 

pindala 

kokku 

(m²) 

Ehitiste arv 

Jaani 
tn.19 

2400 
EE, 

väikeelamumaa 
100% 

Endel Lepp 
266 6 

 
3.4. Krundijaotus 

Olemasolev katastriüksus  62502:018:1460 jaotatakse kolmeks krundiks: K-1 
pindalaga 785 m², millele planeeritakse kahe hoonega hoonestusala, K-2 
pindalaga 1381 m², millele planeeritakse maksimaalselt kolme hoonega 
hoonestusala ja K-3 pindalaga 234 m² , mis jääb transpordimaaks. 
Uute katastriüksuste maakasutuse sihtotstarve on näha tabelis 2. 
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Tabel 2. Maakasutuse bilanss 
Nimetus/aad

- 

ress 

Planeeringu 

eelne 

pindala m2 

Planeeringu 

järgne 

pindala m2 

Planeeringu eelne 

maakasutus* 
Planeeringu järgne 

maakasutus ** 

K-1 

2400 

785 EE, Elamumaa 001; E 

K-2 1381 EE, Elamumaa 001; E 

K-3 234 EE, Elamumaa 007; L 

      

* EE Üp järgi väikeelamumaa 
**007; L – transpordimaa; 001;  E – elamumaa; 

 
 

3.5. Ehitusõigus 
Kruntide ehitusõigustega (vt tabel 3) on määratud: 1) krundi kasutamise 
sihtotstarve, 2) hoonete suurim lubatud arv krundil, 3) hoonete suurim 
lubatud ehitisealune pindala, 4) hoonete suurim lubatud kõrgus planeeritud 
maapinnast (vt joonis DP-02). 
 
Tabel 3. Krundi ehitusõigus 

Nimetus/ 

aadress 

Pindala 

(m²) 

Sihtots-

tarbed 

vastav. 

detailpl. 

liigile* 

Sihtots-tarbed 

vastav. 

katastriü. 

liigile** 

Suurim 

lubatud 

hoonete 

arv 

krundil 

Suurim 

lubatud 

ehitise-

alune 

pindala   

(m²) 

Suurim 

täisehitus

-protsent 

(%) 

Hoonete 

suurim 

lubatud 

kõrgus 

plan. 

maapinn

ast(m) 

K-1 785 EP 
100% 001; 

E 
2 235 30 

8,5 
abihoone 

6,0  

K-2 1381 EP 
100% 001; 

E 
3 345 25 

8,0 
abihoone

tel 3,5 

K-3 234 LT 100% 007; 
L 

- - - - 

*EP – pereelamumaa; LT – tee ja tänavamaa 
**007; L – transpordimaa; 001; E – elamumaa 
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3.6. Ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused 
3.6.1. Ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine. 

Hoonetevahelise tuleohutuskuja laiuseks sätestab Majandus- ja 
taristuministri määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusenõuded“ 1 
vähemalt 8 meetrit, olenemata hoone tulepüsivusklassist. 
Katastriüksustele K-1 ja K-2 on planeeritud hoonestusalad, mille määramisel 
on lähtutud välja kujunenud ehitusjoonest. Krundi K-1 hoonestusalale on 
planeeritud maksimaalselt kahe hoone rajamine ja K-2 maksimaalselt kolme 
hoone rajamine. Sealjuures põhihoone tuleb vähemalt 2/3 osas paigutada 
kohustuslikule ehitusjoonele ja krundi K-2 ühekorruselised ehitised peavad 
olema ehitistealusest pinnast vähemalt 2/3 osa ja kahekorruseline maht võib 
olla kuni 1/3 ehitistealusest pinnast. Üle kohustusliku ehitusjoone võivad 
ulatuda räästad. Krundi K-1 hoone osad ulatuvad üle tänavamaa piiri, siis 
tuleb seada tänavamaa kinnistule servituut. Kõik hooned koos detailidega 
peavad jääma hoonestusala piiridesse ning arvestatakse ehitisaluse pinna 
täisehituse % sisse. Krundile K-3 pole lubatud püstitada mahulisi 
maapealseid rajatisi. Ehitise püstitamisel piirile lähema kui 4 m peab olema 
naaberkinnistu omaniku luba. 
Krundile K-1 on planeeritud juurdepääs Jaani tänavalt ja K-2 pikendatavalt 
Voorimehe põik tänavalt. 

 
K-1 katastriüksusele on planeeritud: 
− lisaks olemasolevale hoonele ühe abihoone püstitamine. 
− sademevete kanalisatsioonitrassi rajamine. 
− salvkaevu puhastamine. 
 
K-2 katastriüksusele on planeeritud: 
− üksikelamu püstitamine. 
− abihoone/te püstitamine.    
− ehitusalale juurdepääsu ja parkimiskohtade rajamine. 
− madalpingekaabli paigaldamine. 
− veetoru paigaldamine. 
− kanalisatsioonitoru paigaldamine. 
− sademevee kanalisatsioonitorustiku paigaldamine. 
− piirdeaia ja väravate rajamine. 
− olemasolevate rajatiste , varemete lammutamine.   

                                                 
1Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Majandus- ja taristuministri 02. juuni 2015. a määrus nr 54   

https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015004 
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K-3 katastriüksusele on planeeritud: 
− kattega tänava rajamine. 
− madalpingekaabli paigaldamine. 
− veetoru paigaldamine. 
− kanalisatsioonitoru paigaldamine. 
 

3.6.2. Arhitektuurinõuded 
Kruntide olulisemad arhitektuurinõuded on toodud tabelis nr 4. Planeeritav 
ala asub miljööväärtuslikul alal. Sellest tulenevalt peab uusehitiste ja 
rekonstrueerimise ehitusprojektides arvestama piirkonnas valdavat 
ehituslaadi: põhihoonetel peab olema viilkatus, piirkonnale sobiva 
katusekatte materjaliga (plekk või katusekivi) või madalakaldelise katuse 
puhul valtsplekk/rullmaterjal. Seajuures pole õige plekkkatuste puhul 
kasutada trapetsprofiile, vähem sobiksid kiviimitatsiooniga profiilplekid. 
Eelistatuks tuleb pidada valtsprofiilplekki. Seinte 
välisviimistlusmaterjalideks on sobivaks värvitud laudvooder, 
puhasvuukmüür ja krohvviimistlus. Avatäited peavad olema valmistatud 
puidust ja klaasimisel klaasitud kirka klaasiga. Arhitektuurse projekti 
eskiislahendus tuleb kooskõlastada linnaarhitektiga selle eskiisstaadiumis. 

 
Tabel 4. Arhitektuurinõuded 

Nimetus Maksimaalne 

korruselisus 

Katuse kalle Lubatud 

katusekatte 

materjal 

Lubatud 

välisviimistlus-

materjalid 

Minimaalne 

tulepüsivus-

klass 

K-1 

Elamul 2/-1 
(põhikorrus+ 
katusekorrus, 
keldrikorrus); 
abihoonel 1 

Elamul  
tänavaga 

paralleelne või 
risti 

võrdkaldeline 
viilkatus 
40...48º; 

abihoonel 
5...45o 

katusekivi, 
valtsplekk 

puit TP3 

  K-2 

Elamul 2/-1 
täiskorrust 

keldrikorrusega
; abihoonetel 1 

korrus 

 Elamul 
2...20º; 

abihoonetel 
2...20o 

katusekivi, 
plekk, 

rullmaterjal 
puit, krohv, kivi TP3 
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Nimetus Maksimaalne 

korruselisus 

Katuse kalle Lubatud 

katusekatte 

materjal 

Lubatud 

välisviimistlus-

materjalid 

Minimaalne 

tulepüsivus-

klass 

  K-3 

- - - - - 

 
3.7. Liikluskorraldus 

Krundile K-1 on ja jääb juurdepääs Jaani tänavalt. Väljasõidul on lubatud nii 
parem, kui vasak pööre. Krundile sissesõit tehakse kangi alt, mis ehitatakse 
koos ehitusloa saanud laienduse mahus. Parkimiskohad on ette nähtud 
õuealale. 
Krundile K-2 on ette nähtud sissepääs pikendatavalt Voorimehe põik tänavalt. 
Parkimine organiseeritakse krundi siseselt. Sissepääsuteed ja platsid on 
planeeritud kivisillutisega, kuid peavad olema vähemalt kruusakattega. 
Krundilt K-2 on väljasõidul lubatud vasak pööre. 
 

3.8. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted 
Loodavate elamumaa katastriüksuste haljastuse põhielemendiks on muru, 
mis on vaba ehitistest ja teekatetest. Kruntide haljastuse osatähtsus peab 
olema vähemalt 30%. Kõrghaljastuse likvideerimisel teha koostööd 
linnavalitsuse majandusosakonna vastava spetsialistiga. Krundile on 
kavandatud vilja- ja ilupuude ning põõsaste istutamine. Kruntide 
tänavapoolsed piirded kavandatakse postlippaiana koos puidust väravatega 
või raamitud võrkaiana koos haljaspiirdega. Piirete kõrgus 1,2...1,4 m. 
Kruntide vaheliseks piirdeks võib kavandada metallist keevisvõrkaeda. 
Metallvarbaeda pole lubatud rajada. Parkimise ja haljastuse lahendus 
täpsustatakse ehitusprojektiga. 
Krundi K-2 ja Jaani tn.19A kinnistute vahele krundile K-2 on kavandatud 
kõrghaljastus, mis ei tohi olla kõrgem, kui 5…7 m. 
Kruntide maapind on tasane, vahemikus 4,75...4,9 m abs kõrgust, mida 
tõstetakse abs kõrguse 4,9...5,0 m peale. 
 

3.9. Tehnovõrgud 
3.9.1. Veevarustus 

Krundil K-1 on valmidus liitumiseks linna ühisveevärgiga kinnistu piiril 
olevast maakraanist. Katastriüksusele jääb salvkaev, mille vett on planeeritud 
kasutada haljastuse kastmiseks. Katastriüksustel K-1 on kohustus liituda 
linna ühisveevärgiga. 



DP-001-15 Jaani tn 19 kinnistu üldplaneeringut muutev detailplaneering 

 
Marksi Maja OÜ Reg.nr. 11704922                                                                                                     11/14 

Krundile K-2 on planeeritud uus liitumispunkt loodava kagupiiri äärde. 
Krundil K-2 on kohustus liituda linna ühisveevärgiga. 
Igal krundil peavad olema veearvestid, mis on kaitstud külmumise eest. 
Planeeritud veetarve on: 
 
K-1:                        4x190=760 l/d 
K-2:                        4x190=760 l/d 
   Ühtekokku: 2x760=1520 l/d 
 

3.9.2. Reovete ja sademevete kanalisatsioon 
Krundil K-1 on valmidus liitumiseks linna ühiskanalisatsiooniga Jaani 
tänaval olevas liitumiskaevust. Krundil K-1 on kohustus liituda linna 
ühiskanalisatsiooniga.   
Krundile K-2 on planeeritud uus liitumiskaev loodava kagupiiri äärde. 
Krundil K-2 on kohustus liituda linna ühiskanalisatsiooniga.   
Alale on planeeritud sademevete kanalisatsioon, mis juhitakse Jaani tänaval 
olevasse sademevete trassi. 
Perspektiivne heitvee hulk planeeritaval alal kokku on maksimaalselt 
kruntidelt K-1 0,76 m3  ja K-2 0,76 m3 ööpäevas, mis teeb alalt kokku 1,52 
m3 ööpäevas. 
  

3.9.3. Elektrivarustus 
Elektrivarustuse planeerimise aluseks on Elektrilevi OÜ Pärnu-Viljandi 
regiooni tehnilised tingimused planeeringuks nr.209105, mis kehtivad kuni 
08.04.2015 ja on pikendatud 26.03.2015 ning kehtivad kuni 26.03.2017.a. 
Planeeritava ala krunt K-1 elektritoide on Linda alajaama jaotusfiider 2 
õhuliini mastilt nr.13. Peakaitsme nimivool on 3x16A. Olemasolevat 
lahendust ei muudeta. 
Krundi K-2 varustamiseks elektrienergiaga paigaldatakse katastriüksuste 
kagupiirile, vundamendile, kahetariifse mõõtesüsteemiga liitumiskilp, mis 
ühendatakse Voorimehe põik tänaval oleva õhuliini mastiga maa-aluse kaabli 
kaudu. Krundi K-2 peakaitsme nimivooluks on arvestatud 3x25A.  0,4 kV 
õhuliinide kaitsevööndid on 2 m kummalegi poole liini telge ja 0,4 kV 
maakaabli kaitsevöönd on 1 m kummalegi poole liini. 
Liitumispunktist kuni krundi peakilbini ehitab krundi valdaja maa-aluse 
kaabelliini omade vahenditega. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub 
liitumiskilbis toitekaabli kingadel. 
Liitumiskilbid peavad olema igal ajal teenindatavad. 
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3.9.4. Soojavarustus 
Planeeringualale keskset hoonete soojavarustust pole kavandatud. Hoonete 
kütmine lahendtakse kohtkütte või lokaalsete katlaseadmetega. 
 

3.9.5. Sidevarustus 
Uut kaabelsidevarustust pole planeeritud. Krundil K-1 on valmidus 
liitumiseks kaabelsidevarustusega. Krundi K-2 sidevarustus lahendatakse 
mastsidevõrgu süsteemidega. 
 

3.10. Tuleohutuse tagamine 
Detailplaneeringuga lubatud hoonete ja rajatiste madalaim tulepüsivusklass 
on TP3. 
Hoonestatava sala ja rajatiste rajamiseks ehitisala määramisel on lähtutud 
Majandus- ja taristuministri määrusest nr. 54 „Ehitisele esitatavad 
tuleohutusenõuded“ 2  , mis määrab hoonetevahelise minimaalse 
tuleohutuskuja laiuseks 8 meetrit. Kui tuleohutuskuja on alla 8 meetri, tuleb 
tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Krundil K-1 
edelapiiri piirkonda on planeeritud tulemüür. 
Planeeritaval alal moodustatavate katastriüksuste K-1, ja K-2  
tulekustutusvee saamine lahendatakse olemasolevate Jaani tn.19 juures 
veesõlmes nr.552 ja alternatiivina Voorimehe tn.14A juures asuvatest 
hüdrantidest, mis jääb planeeritavast alast 110 m kaugusele. 
Arvutuslik tulekustutusvee vajadus EVS 812-6:2012+A1:213 „Tuletõrje 
veevarustus” tabel 1 järgi on: normvooluhulk 10 l/sek kolme tunni jooksul. 
10 l/sek x 60 minutit x 60 sek. X 3 tundi= 108 000 l ehk 108 m³. 
 

3.11. Keskkonnakaitse abinõud 
Krundil tekkivate jäätmete kogumise korraldab krundi valdaja vastavuses 
Pärnu linna jäätmehoolduseeskirjaga, Pärnu Linnavolikogu määrus nr.4/2000 
27.01.2000.a. Segaolmejäätmed tuleb koguda vastavatesse kinnistesse 
prügikonteineritesse, mis tuleb paigutada juurdepääsutee lähistele. 
Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid 
vastavalt kehtestatud Jäätmeseaduse3 nõuetele või andma need käitlemiseks 
üle selleks õigust omavale isikule.   
Jäätmete hülgamine või keskkonda viimine väljaspool selleks ettenähtud 
jäätmekäitluskohti on keelatud. 
                                                 
2Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Majandus- ja taristuministri 02. juuni 2015. a määrus nr 54   

https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015004 
3Jäätmeseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/114062013006?leiaKehtiv   
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Orgaanilised jäätmed (puude lehed, heintaimed ja muu taoline) on soovitav 
komposteerida kompostikastides või hunnikutes. Kompostihunnikuid võib 
teha vähemalt 5 m kaugusele krundi piirist. 
 

3.12. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded 
Kuritegevuse riskide vähendamiseks on otstarbekas krundid piirata piirdeaia 
ja lukustatavate väravatega. Piirdeaiad ehitada olemasolevate või 
kavandavate hoonetega harmoneeruvatena. Territooriumile kavandada 
välisvalgustus. Krundile on soovitav paigaldada elektroonsed 
jälgimisseadmed. 
 

3.13. Servituutide vajadus 
Planeering määratleb servituutide vajaduse järgmistele tehnovõrkudele 
planeeritava ala piires, mis teenivad teist kinnisasja nende kaitsevööndite 
ulatuses: 
1.  Krundi K-2 sademevete kanalisatsioon  – katastriüksuste K-1 
kasuks trassi kaitsevööndi ulatuses. 
2.  Teeservituut seatakse vajadusel krundile K-3 olenevalt 
tekkivale vajadusele, mis sõltub omanikust/omanikest. 
3.  Vajadusel K-1 krundi tänavmaale ulatuvatele osadele Jaani 
tänav T4 62501:001:0537 kasuks ehitise osa aluse pinna ulatuses. 
Vastavalt Asjaõigusseaduse 4  § 173 on reaalservituudi seadmiseks vajalik 
asjaõigusleping, mis peab olema notariaalselt tõestatud. 

  
3.14.  Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude 
hüvitaja 

Planeeringu kehtestamisest võimalikud tekkivad kahjud peab hüvitama 
krundi igakordne omanik. 
 

3.15.  Planeeringu rakendamise võimalused 
Krundile K-2 hoonete ehitamisel tuleb projektide menetlemise käigus 
kaasata naaberkinnistu Jaani tn 19a omanik. Kruntidele rajatiste püstitamisel, 
piirile lähemale kui 4 m tuleb teha koostööd naaberkinnistu omanikega. 
Krundi K-2 ehitusprojekti haljastuse osa kooskõlasta Jaani tn 19a omanikuga. 
Planeeringu elluviimiseks peab Jaani tn 19 kinnistust moodustama eraldi 
katastriüksused. Uute moodustavate kinnistute omanikud sõlmivad 
kokkulepped tehnovõrkude valdajatega nende väljaehitamiseks. 

                                                 
4Asjaõigusseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/13334204?leiaKehtiv 
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Tehnovõrkude väljaehitajad kuini eraõigusliku krundi piirini on nende 
haldajad või omanikud. Kinnistul vajalikud tööd  tuleb teha tehnovõrkude 
omanike või haldajatega kooskõlastatult. Moodustatud krundile K-3 tee 
väljaehitamiseks sõlmivad omanikud omavahel kokkuleppe või kokkuleppe  
linnavalitsusega. 
 
 

3.16.  Ettepanekud: 
Planeering teeb ettepaneku muuta üldplaneeringut moodustatava krundi K-2 
osas ja lubada suurendada täisehituse % 20-lt 25-le. Suurendamise soov on 
tingitud omaniku tahtest rajada krundi kirdeküljele ühekorruseline autode 
varjualune koos kuuriga ja edelanurka suveköök. Enamus täisehituse 
protsenti ületavate ehitiste alune pind oleks ühekorruselistele madalatele 
hoonetele. Kahekorruselise põhihoone II korruse alune pind ei tohiks ületada 
1/3 krundi ehitistealust pinda. See ei riivaks oluliselt naabrite huve ega ka 
ümbruskonnas juba olemasolevat hoonestustihedust ja laadi. 
Planeering teeb ettepaneku moodustada Jaani tn 19 kinnistust kolm eraldi 
katastriüksust K-1 ja K-2 maakasutuse sihtotstarbega 001;E väikeelamumaa 
ja K-3 maakasutuse sihtotstarbega 007;L transpordimaa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


