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1. ERITINGIMUSTE KOOSTAMISE ALUS 

1.1. Eritingimuste objekt ja koostamise põhjus 

Muinsuskaitse  eritingimused  on  koostatud  Transcom  Vara  AS  tellimusel  Pärnu  linnas  Kalda  tn  2 

(katastritunnus:  62510:122:0200;  pindala  17 578 m²) maaüksuse  kohta.  Töö  on  koostatud  seoses 

detailplaneeringu algatamise  taotlusega antud krundile. Planeeringuga soovitakse krundile määrata 

ehitusõigus äri‐ ja elamuhoonete püstitamiseks lähtudes 2007. aastal läbiviidud arhitektuurivõistluse 

tulemustest. 

Planeeritav ala asub Pärnu vanalinnas Pärnu jõe kaldal kohas, kus vallikäär on jõega ühendatud. Alal 

asuvad  mõned  väheväärtuslikud  ühekorruselised  hooned  –  hoonetevaheline  ala  on  kaetud 

kõvakattega, piki jõge on kai. Ala lääneosas on Ruhnu reisilaeva sildumisala. 

Detailplaneeringu  muinsuskaitse  eritingimuste  eesmärk  on  tagada,  et  planeeritaval  maa‐alal 

läbiviidavad  muudatused  ei  mõjutaks  mälestiste  või  muinsuskaitseala  vaadeldavust,  sealhulgas 

kaugvaadete  säilimist  ja  silueti  nähtavust  ning  kultuuriväärtuslike  struktuurielementide  säilimist 

ruumilises  kontekstis.  Käesolevas  töös  hinnatakse  algatatava  detailplaneeringuga  kavandatavat  

tegevust ehitismälestiste kaitserežiimist lähtuvalt. 

  
Joonis 1. Planeeritava ala asukoha skeem põhikaardil:  ruuge piiriga on  tähistatud planeeritav krunt,  rohelise 
kaldviirutusega  Pärnu  vanalinna  ja  kuurordi  muinsuskaitseala  (ehitismälestise  reg  nr  27007)  ja  rohelise 
püstviirutusega  selle  kaitsevöönd.  Sinise  kaldviirutusega  on  tähistatud  asulakohad  –  muinsuskaitsealal  ja 
Ülejõel. Allikas: Maa‐ameti kultuurimälestiste kaardirakendus, http://xgis.maaamet.ee. 
 

1.2. Kaitsestaatus 

Vabariigi  Valitsuse  06.02.2006  määrusega  nr  32  on  kehtestatud  Pärnu  vanalinna  ja  kuurordi 

muinsuskaitseala  põhimäärus, millega  on määratud muinsuskaitseala  ja  selle  kaitsevööndi  piirid: 
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muinsuskaitsealal  ja  selle  kaitsevööndis  kehtivad  nõuded  ja  kitsendused  ning  muinsuskaitset 

korraldavate  organite  tööjaotus  ja  sätestatakse  koostöö  muinsuskaitset  korraldavate  organite  ja 

kaitstavate loodusobjektide valitseja vahel. 

 
Joonis  2.  Pärnu  vanalinna  ja  kuurordi  muinsuskaitseala  ja  selle  kaitsevööndi  piiride  plaan.  Allikas: 
Kultuurimälestiste riiklik register, http://register.muinas.ee/content/monument/regular/37671.jpg 

 

Kultuuriministri  01.09.1997  määrusega  nr  59  on  kultuurimälestiseks  (arheoloogiamälestis) 

tunnistatud Pärnu linnas Vallikraav ‐ Õhtu põik ‐ Akadeemia t. ‐ Rüütli t. ‐ Ringi t. ‐ Riia mnt. ‐ Kalda t. 

vahelisel  alal  asuv  asulakoht, mille  kaitsevöönd  on  50 m  laiune maa‐ala mälestise  väliskontuurist 

arvates (vt järgnev joonis). 

Planeeringuala  lõunaserv paikneb   Pärnu vanalinna  ja kuurordi muinsuskaitsealal ning ülejäänud ala 

selle kaitsevööndis. 

 
Joonis 3. Arheoloogiamälestise Asulakoht kaitseala piir (tähistatud punase  joonega) ning muinsuskaitsealused 
üksikobjektid  planeeringuala  piiri  läheduses  (tähistatud  punase  ringiga)  põhikaardil.  Allikas:  Maa‐ameti 
kultuurimälestiste kaardirakendus, http://xgis.maaamet.ee. 
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Samuti asub planeeritav ala osaliselt arheoloogiamälestise Asulakoht (reg nr 11793) kaitsevööndis. 

Planeeringuala  piirneb  looduskaitsealuse  Valli  pargi  alaga,  mille  Keskkonnaregistri  kood  on 

KLO1200076. Pargi kasutamist ja kaitset ja kasutamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a 

määrus  nr  64  „Kaitsealuste  parkide,  arboreetumite  ja  puistute  kaitse‐eeskiri“.  Samuti  piirneb 

planeeringuala Pärnu  jõe hoiualaga – kood KLO2000293, kaitse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. mai 

2007. a määrusele nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas“. 

 
Joonis 4. Looduskaitse tingimused planeeritava ala  läheduses – põhjas Pärnu  jõe hoiuala  ja  lõunas Valli park. 
Allikas: Maa‐ameti looduskaitse kaardirakendus, http://xgis.maaamet.ee. 
 

1.3. Detailplaneeringualal  varem  koostatud  uuringud,  eritingimused  ja 

projektid 

 ERA.T‐76.1.10427.  Alttoa,  K.  1979.  Pärnu  keskaegsed  linnakindlustused.  Ajalooline  õiend. 

ENSV riiklik ehituskomitee. Kultuurimälestiste riiklik projekteerimise instituut.  

 Raie,  R.  2006.  Pärnu  ajalooliste  bastionaalkindlustuste  ehituslugu  (ehitusajalooline  õiend). 

Muldkindlustuste likvideerimisprojekt 1860‐62 Riia ins.‐arhitekt William Weyr. 

 Raie,  R.  2007.  Pärnu  (Kuninga  2)  Tallinna  värava  vahimaja  (1777)  rekonstrueerimise 

probleem. 

 OÜ  Arcus  Projekt.  2006.  Pärnu  vallikraavi  ja  Õhtu  tn  1a  administratiivhoone‐lava 

muinsuskaitse  eritingimused  vallikraavi  heakorrastamiseks  ja  võimalike  uusehitiste 

projekteerimiseks. 
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 Raie, R. 2006. Pärnu vallikraavi pargi heakorrastamise projekti(‐de) koostamise muinsuskaitse 

alased eritingimused. 

 Kipper, L. 2006. Vallikäär (Talvesadam), Pärnu bastionid Luna/Venus. Ajalooline õiend. 

 Raie, R. 2002/2003. Pärnu, Õhtu 1 Veenuse bastioni nn alarmplatsil. Muinsusalase arhiivi‐ ja 

väliuurimise koondaruanne. 

 Artes Terrae OÜ, Muinsuskaitse eritingimused Vallikääru pargi kinnistu  ja Vallikraavi veeala 

detailplaneeringu koostamiseks. Töö nr 05ET14. Koostajad Karl Hansson ja Mart Hiob. Tartus 

2014. 

Viimatimainitud eritingimusi, mis on koostatud naaberala detailplaneeringule ja kasutab varasemate 

tööde materjale, on käesolevas töös tihedalt tsiteeritud. 
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2. Ruumiline kujunemine ja analüüs 

2.1. Pärnu kindlustuste ajalooline kujunemine 

Teave 13.‐15. sajandi Pärnu linnakindlustuste kohta on ebatäpne. Teada on, et 1265. a oli Pärnu ilma 

kaitsemüürita,  ent  kindlustustöid  ilmselt  kavandati.  Esimene  kindlam  viide  linnakindlustuste 

olemasolu  kohta  pärineb  1420.  aastast.  1492.  a  on  mainitud  vallikraavi.1  Pärast  keskaegsete 

kindlustuste  vananemist  16.  ja  17.  sajandil,  ehitati  Rootsi  valitsemise  ajajärgul  Pärnule 

muldkindlustusi, mis toimiksid parema kaitsena arenenud piiramistehnika tingimustes. 

Järgnev  ajalooline  kirjeldus  pärineb  L.  Kipperi  2006.  a  koostatud  ajaloolisest  õiendist  „Vallikäär 

(Talvesadam), Pärnu bastionid Luna/Venus“.2 

1670.  a  alustati  Pärnus  mahukate  kindlustamistöödega  järgides  Lääne‐Euroopa 

fortifikatsioonitehnika  viimast  sõna  nn  Vaubani  süsteemi, mille  arendajaks  ja  korraldajaks  Rootsi 

aladel oli Erik Dahlberg. Pärnu uut ehituskava hakati ellu viima fortifikatsiooniinsener Paul von Esseni 

juhtimisel ning plaanide alusel. 

Kindlustustööde  käigus  kaotas  keskaegne  ordulinnus  oma  sõjalise  tähtsuse  ja  rajati  uus 

seitsmenurkne, 170 m lai bastionite vöönd ning 18 uut linnakvartalit. Bastionid kandsid taevakehade 

nimetusi  –  Sol  (Päike),  Jupiter, Mercurius,  Luna  (Kuu),  Venus,  Saturnus, Mars  ning  kaks  raveliini 

Morgenstern  (Koidutäht)  ja Abendstern  (Ehatäht). Ladinakeelses  traditsioonis  tähistavad nimetatud 

taevakehad ka seitset nädalapäeva (vt järgnev joonis). Muldkindlustusi ümbritses lai sügav vallikraav. 

Linnal  oli  kolm  väravat  –  Riia, Vee  ja  Tallinna  värav. Vanadest  tornidest  säilisid  linna  kirdetorn  ja 

linnuse loodetorn, kuhu tehti sõjamoonalaod. 

                                                            

1 Alttoa, K. 1978. Pärnu linnakindlustused. Ajalooline õiend. ERA.T‐76.1.10427. Kättesaadav Kultuurimälestiste 
riiklikust registrist: ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/DIGI_2013/pdf/eraT‐0‐76_001_0010427.pdf 

2 Kipper, L. 2006. Vallikäär (Talvesadam), Pärnu bastionid Luna/Venus. Ajalooline õiend. 



05ET14  Muinsuskaitse eritingimused Vallikääru pargi kinnistu ja Vallikraavi veeala detailplaneeringu koostamiseks 

 

10  Artes Terrae 
 

 
Joonis 5. Pärnu vallkindlustuste skeem.3 
 

Keskaegset,  piki  jõge  paiknenud  linna  laiendati  peaaegu  poole  võrra  lõuna  suunas  –  peatänavaks 

kujunes Rüütli  tänav. 1678. aastast pärineval planeeringujoonisel on näha nii keskaegse  linnamüüri 

piirjooned, ordulinnus kui ka laiendatud kvartalid (vt järgnev joonis). 

                                                            

3 Raie, R. 2006. Pärnu ajalooliste bastionaalkindlustuste ehituslugu  (ehitusajalooline õiend). Muldkindlustuste 
likvideerimisprojekt 1860‐62 Riia insener‐arhitekt William Weyr. 
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Joonis  6.  Väljavõte  Pärnu  plaanist  1678.4  Pärnu  jõgi  asub  joonise  allservas.  Paremal  allnurgas  ordulinnuse 
loodetorn, mis säilis Venuse bastionil ka pärast muldkindlustuste rajamist. 

 

 
Joonis 7. Väljavõte Pärnu  linna plaanist 1696  (koopia?).5 Pärnu  jõgi asub  joonise allservas. Paremal allnurgas 
ordulinnuse loodetorn, mis säilis Venuse bastionil ka pärast muldkindlustuste rajamist. Joonisel on Luna ja Soli 
bastioni nimi vahetusse läinud. 

 

                                                            

4 EAA.1000.1.8415 leht 4 Plan der Neu‐Pernau. 

5 EAA.308.2.11 Grund‐Riss von den Stat Pernau mit deren Plätzen. 
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17.‐18.  sajandi vahetusest  säilinud plaani kohaselt  tähistasid uue  linnaala ulatust Põhja, Hommiku, 

Õhtu ja Lõuna tänav. Juba siis asus planeeringuala asukohas väljaspool Venuse bastionit kai laevade 

sildumiseks (vt järgnev joonis). 

 
Joonis 8. Väljavõte Pärnu plaanist Plan de la Ville et Forteressa de Pernau, 17. saj lõpp – 18. saj algus.6 

 

 

Joonis 9. Pärnu 1768. a piirkonna skeemil7.  

 

Samuti on kai näha 1807. a ja 1844. a plaanil – vt järgnevad joonised. 

                                                            

6 LVVA.6828.4.545 leht 1 

7 EAA.3724.5.1683 leht 1 
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Joonis 10. Väljavõte Pärnu ümbruskonna plaanist 1807. 8 

 

 

Joonis 11. Väljavõte Pärnu plaanist 1844.9 Pärnu jõe ääres asub Sadama tänav – Hafen Strasse. 

 

Tänapäeval on rootsiaegsest Pärnu kindlustusest säilinud peale Tallinna värava veel osa valli – alates 

Tallinna väravast kuni Venuse bastionini. Sel osal on säilinud ka bastion Luna kuju ehk vallikäär koos 

vallikraaviga.  Vallikraavi  süvendati  19.  sajandil,  mil  seda  asuti  püsivalt  laevade  talvesadamana 

kasutama.  

                                                            

8 LVVA.6828.4.551  leht 2 Specielle geometrische Charte von der Grösse und Bleschaffenheit des pernauschen 
Stadtsgebieths oder Weichbildes mit namentlicher Bezeichnung des angrenzenden Landbezirks. 

9 ERA.T‐6.3.1641 leht 1 Plan von der Kreisstadt Pernau. 
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Kindlustusi parandati 1737.‐38. aastal. 1770. aastal on andmeid kindlustustööde jätkamisest. 17.‐18. 

sajandil  ehitati  välja  kindluse  teenindamiseks  vajalikud  hooned  ning  püüti  kindluse  valle  säilitada. 

Pärnu  jäi  tsaaririigi  valitsuse  all  1834.  aastani  kindluslinnaks.  Sel  perioodil  lõpetati  rida  rootslaste 

poolt  alustatud  kindlustustöid  –  rootsi  ajal  oli  kindlusest  valmis  saanud  vallidevöönd  koos 

vallikraaviga, kolm väravat  ja väravate‐eelsed puust sillad. Vene sõjaväe  insenerkomando  juhtimisel 

tehtud  kindlustustööde  käigus  rajati  Uue  turu  äärde  puidust  peavahihoone,  ehitati  uusi 

püssirohukeldreid.  Linna  kolme  värava  –  Riia,  Tallinna  ja  Vee  värava  –  juurde  kerkisid  kivist 

vahtkonnahooned. Luna bastionil asus Krohn’i tuulik ning Venuse bastionil püssirohukeldrid. 

 
Joonis 12. Esimene vaade valminud kindlustustele on 1710. aastast. Vaade linnale on Ülejõelt – Luna bastionil 
asub tuulik, Venuse bastionil on säilinud keskaegne vahitorn.  

 

Pärast kindluslinnade nimekirjast eemaldamist anti Pärnu kindlus 1835. a koos kõigi kindluse juurde 

kuuluvate ehitistega Pärnu magistraadi haldusalasse. Üleandmisaktis kirjeldatakse ka vallide olukorda 

– vallidel on suuri varisemisi ja vallikraav on pilliroogu täis kasvanud. 

1849. aastal kerkib üles teema Tallinna väravast läänepoolsele valliosale puude istutamise kohta, mis 

kaitseksid  linna  lõuna‐  ja  läänepoolseid maju  liivatormide  ja  lumetuiskude  eest.  Linna metsadest 

tuuakse  selleks  noori  puid  –  suuremalt  jaolt  saari  ja  vahtraid,  vähemal  hulgal  kaski  ja  tammesid. 

mõned suured puud vallil on pärit sellest ajast. 1850. aastail suletakse Tallinna värav ajutiselt, sest 

värava alumised kivid on välja  langenud ning see on  linnarahvale ohtlik. Läbi 1850. aastate  toimub 

pidev Tallinna värava parandamine – pannakse uus katus ja korrastatakse müüride seisukorda. 

1860.  aastail  asutakse  süstemaatiliselt  tegelema  Pärnu  kindlustuste  lammutamisega.  Selleks 

moodustatakse Kindlustuste lammutamistööde juhtimise ja järelevalve komitee, mille juhatajaks saab 

bürgermeister  Rambach.  Komitee  tellis  kindlustuste  likvideerimise  projekti  Riia  linnainsenerilt 

W. Weyr’ilt.  
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Joonis 13. Väljavõte Pärnu  linna kindlustuste  lammutamise skeemist, autor  tsiviil‐insener  J. H. Veir.10 Põhi on 
skeemil allapoole – Pärnu jõgi on skeemi paremas allnurgas. 
 

Vallide  lammutamisega alustati  linna  idaküljelt Riia väravate  juurest, kus asuvate suurte eeslinnade 

ühendus  linnaga  toimus üle puust  sildade vallikraavil. Tasandatud vallide mullaga  täideti vallikraav 

ning  saadi  ruumi uuteks elamukruntideks. Lisaks planeeriti ka uued  tänavad koos alleedega ümber 

endise kindluse territooriumi – Ringi tänav (vt järgnev joonis).  

Lõunapoolsete  ja  läänepoolsete  vallide  tasandamisega  polnud  kiiret,  nende  säilitamine  teatud 

kõrguses  oli  isegi  vajalik  kaitseks meretuulte  ja  tormide  vastu.  Vallikraav, mis  19.  saj  keskel  oli 

peaaegu  veeta,  tuli  lammutusprojekti  kohaselt  jätta  lühikeses  osas  alles.  Säilitatava  läänepoolse 

vallikraavi lõik tuli ühendada jõega, süvendada ja teha talvesadamaks laevadele.  

1868.  a  lammutati  Tallinna  väravast  läände  jääv  ülemine  rinnatismüür  ja  väravate‐esise  Ehatähe 

ravelliini rinnatis. Allesjäänud vallile jätkati alleede rajamist. 

                                                            

10 LVVA.6828.4.558 leht 1 Plan der Stadt Pernau nach abtragung der Festungswerke. 
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Joonis 14. Väljavõte Pärnu linna plaanist 19. sajandi teisel poolel. Likvideeritud on Riia värava ümbruse vallid ja 
vallikraav on täidetud.11 
 

 
Joonis  15.  Detailsem  väljavõte  Pärnu  linna  plaanist  1867.  Likvideeritud  on  Riia  värava  ümbruse  vallid  ja 
vallikraav on täidetud.12 

 

                                                            

11 EAA.298.2.21 План уезднаго города Пернау. 

12 LVVA.6828.4.552 leht 1 Plan der Kreisstadt Pernau. 
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Alates  1888.  aastast  toimus  kindlustuste  lõunavalli  likvideerimine,  bastioni Merkuur  asemele  jäeti 

alles  osa muldkehandist  nn Munamägi.  Projekti  kohaselt  on  jäänud  läänepoolne  vallilõik  Tallinna 

väravast  mereni  puutumata.  Alles  jäänud  Tallinna  värav  sai  hiljem  linnapea  Brackmanni  ajal 

haljastuse keskpunktiks. 

 

Joonis  16.  Väljavõte  Pärnu  1898.  a  plaanist.13  Vallikraavist  on  säilinud  vaid  kõige  läänepoolsem  osa  – 
talvesadam. Planeeringualal Pärnu jõe ääres on näidatud kaid täies ulatuses. 

 

1870. aastail määrab  linna  tegevust vallidel  suuresti O. Brackmann ning  linnaarhitekt V. Wolffeldt. 

Kuna  Brackmanni  eriliseks  huviks  on  alleede  ja  haljasalade  võrgu  loomine,  mis  Pärnule  kui 

arendatavale kuurortlinnale eriti tähtis, on ta selles küsimuses nõu küsinud Baltimaade tolleaegselt 

suurimalt  autoriteedilt  haljastuse  alal  –  Riia  peaaednikult  G.  Kuphaldt’ilt.  Brackmann  kirjutab  – 

Tallinna  värav,  nagu  ka  sellest  väljuv  tee,  peavad  alles  jääma.  Vallijoon  talvesadama  ääres  peab 

muutmata  jääma.  Selle  vallilõigu  osalinegi  lammutamine  või  läbilõikamine  võib  sündida  ainult 

arvestades talvesadama vahetevahel väga kõrget veeseisu. Säilitatav valliosa peab olema  igal  juhul 

nii kõrge, et talvesadama vesi naabruses asuvate linnaosade peale voolama ei hakka. 

1889. a arutatakse  linnavalitsuses Pärnu parkide  ja haljasala  laiendamist kasutades endist kindluse 

territooriumi – kesksele kohale  tõuseb Tallinna värav, mis  jääb mõtteliseks keskpunktiks, kerkib ka 

Tallinna  värava  restaureerimise  küsimus.  Tallinna  värav  restaureeritigi  1893.  aastal  historitsismist 

lähtudes, väravale lisati barokne esiviil (vt järgnev foto). 

                                                            

13 LVVA.6828.4.553 leht 1 Plan der Stadt Pernau. 
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Pilt 1. Tallinna värav pärast 1893. aastat. Pärnu muuseumi fotokogu. 

 

Kaardil, mis pärineb 1889. aastast, on dr Koppe visioon Pärnu  rohealadest – algselt propageeris  ta 

puhkeala rajamist vallile ning vallikraavist mere poole jäävale alale. 1898. a Pärnu kaardilt on näha, et 

haljasalana on siiski tähistatud vaid vallipealne osa. 

 
Joonis 17. Vallikraavi ja selle ümbruse visioon aastail 1880‐90. Pärnu muuseumi arhiivikogu. 
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Joonis 18. Väljavõte Pärnu  linna plaanist 1900. a. Vallikraavist on säilinud vaid Tallinna väravast  lääne poole 
jääv osa.14 

 

1906. aastast pärineval fotol on näha juba rajatud haljastust (vt foto allpool). 1904. aastast pärineval 

fotol  on  näha,  et  talvesadam  on  aktiivselt  kasutuses,  vallil  on  näha  sissetallatud  rajad  ning  üsna 

suured puud. Taamal paistab ka lootsitorn. 

  
Pilt 2. Tallinna värava ümbrus 1906. a. Foto: Georg Ehrmann, Pärnu muuseumi fotokogu. 
Pilt 3. Vaade Pärnu talvesadamale ja vallipealsele 1904. a. Foto: Georg Ehrmann, Pärnu muuseumi fotokogu. 

 

                                                            

14 EAA.298.2.24 leht 1 План на урегулирование части местности бывшей под крепостными верками г. 
Пернова Лифляндской губернии. 
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Joonis 19. Väljavõte Pärnu 1906. a plaanist.15 Plaanilt on näha, et planeeritavale alale ulatub raudteeharu. 

 

 

Joonis 20. Väljavõte Pärnu plaanist aastast 1913.16 Planeeritaval Kalda tn 2 krundil asuvad sadam ja turg koos 
turuhoonega. 

 

                                                            

15 ERA.T‐6.3.1640 leht 1 Pärnu linna plaan. 

16 EAA.2072.5.259 leht 1 Plan der Stadt Pernau. 
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1918.  aastast  pärineval  aerofotol  (vt  Pilt  4)  on  näha  talvine  vallikraav  ning  ka  osa  valli,  eelmisel 

sajandil istutatud puud on suureks kasvanud. 

   
Pilt 4. Pärnu sadamarajoon ja kindlustused 1918. a. Pärnu muuseumi fotokogu. 
Pilt 5. Luigemaja vallikraavis 1930. aastail. Foto: H. Krannhals, Pärnu muuseumi fotokogu. 
 

Suuremad muutused vallikraavi ümbruse haljastuses ja planeeringus hakkasid toimuma linnaarhitekt 

Olev Siinmaa ametisse asumisel. 1930. aastail hakati rohkem tähelepanu pöörama sadama ümbruse 

ja vallikraavi haljastamisele ning korda tegemisele – puhastati vallikraav, asustati see luikedega, rajati 

trepp, mis viis lootsitornini, vallikraavi jõepoolses otsas sai laenutada paate. 

Planeeritaval krundil aga (Kalda tn 2) säilis kasutus kaubasadamana koos selleks tarvilike ehitistega. 

Sama jätkus ka okupatsioonide ajal ning taasiseseisvumise järel. Kaubasadama tegevus on lõpetatud 

ning kaubakraanagi on maha võetud. Algselt sadamas paiknenud turg on tänaseks samuti kadunud. 

Seetõttu seisab suurem osa alast kasutuseta. 

1930.  aastaist  pärineb mitmeid  projekte, mille  alusel  kujundati  vallikraavi  ümbrust  –  nt  Paatide 

väljaüürimise maja ehitusprojekt, Lõbusõidu paatide väljaüürimise kuuri projekt talvesadamas, Lootsi 

väljavaatetorni  pealeehituse  projekt,  Pärnu  talvesadama  puusilla  projekt.  Juba  valminud  paatide 

väljaüürimismajad on näha allpool oleval fotol (vt Pilt 6) – üks asub talvesadamas ning teine hoone 

sadamasilla ääres, millelt peeti ühendust ka Vana‐Pärnuga. Vallikraavis asus ka elling, mida kasutatu 

laevade korrastamiseks, samas talvitusid ka laevad (vt Pilt 7). 

   

Pilt  6.  Vaade  talvesadama  suudmele  1930.  aastate  keskel,  esiplaanil  paatide  väljaüürimise  majad. 
Planeeringuala jääb pildilt välja paremale. Foto: Uudis. Pärnu muuseumi fotokogu. 
Pilt 7. Talvesadamas talvituvad laevad, 1920. aastad. Allikas: http://www.parnupostimees.ee/2112629/parnu‐
insener‐v‐p‐nasarovi‐sadam/. 

 

Planeeritava krundi kõrval on 1939. a plaanil näidatud tollimaja (ERA.31.2.906 leht 42 Pärnu sadama 

administratiivpiirkond) ja kaubaraudtee, mis on viidud otse kaile. 
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Tänane maakasutus koosneb  reisilaeva sildumisalast  (kai  lääneosas sildub Ruhnu saarega ühendust 

pidav  parvlaev)  ning  laoplatsist,  mis  on  osaliselt  kasutuses  parklana.  Lisaks  asuvad  krundil 

naaberelamute,  Kalda  tn  3  ja  5  kasutuses  olevad  kuurid.  Väärtuslikum  kõrghaljastus  (tammed) 

paikneb Kalda  tänava ääres – ülejäänud krunt on kaetud betoon‐  ja asfaltkattega ning  ilma püsiva 

kasutuseta. 

 

2.2. Vaated ja hoonete kavandamine planeeringualale 

Planeeringualast kuulub Pärnu   vanalinna  ja kuurordi muinsuskaitsealasse vaid väikene osa – Kalda 

tänava koridor  ja  sellega vahetult piirnev puuderivi. Ülejäänud osa krundist asub muinsuskaitseala 

kaitsevööndis. 

Muinsuskaitsealal  ei  kavandata  suuremaid muudatusi  –  vallikraaviga  piirnevale  nurgale  ehitisi  ei 

kavandata. Alljärgnevatel fotodel on näidatud vaated planeeringualale. 

 

Pilt 8. Vaade planeeringualale  läänesuunal. Planeeringuala on  valdavas osas  kõvakattega. Vasakul on näha 
Kalda tänava äärne kõrghaljastus. Fotol nähtav kraana on tänaseks maha võetud. 
 
 

 
Pilt  9.  Vaade  planeeringualale  põhjasuunal.  Planeeringuala  on  valdavas  osas  kõvakattega.  Keskel  olev 
kõrghaljastus asub naaberkrundil Kalda tn 4. Fotol nähtav kraana on tänaseks maha võetud. 
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Pilt 10. Vaade planeeringualale vallikraavi  ja  jõe ühenduskohast  idasuunal. Pildil on näha kai, sellel parkivad 
autod ja ühekorruseline hoone. 

 

 

Pilt 11. Vaade üle vallikraavi minevale kergliiklussillale. 

 

Kaitsevööndis  asuvas  osas  on  oluline  vaadeldavuse  tagamine  muinsuskaitsealale.  Aktuaalsed 

vaatesuunad on Pärnu jõelt, jõe vastaskaldalt Suur‐Jõekalda tänavalt ning Tallinna maantee sillalt. 
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Pilt  12.  Vaade  planeeringualale  Suur‐Jõekalda  tänavalt  Pärnu  jõe  paremkaldal.  Fotol  nähtav  kraana  on 
tänaseks maha võetud. 
 

 
Pilt 13. Vaade planeeringualale sillalt üle Pärnu jõe. Fotol nähtav kraana on tänaseks maha võetud. 

 

Nagu  ülalolevatelt  piltidelt  nähtub  ei  ole  võimalikelt  vaatesuundadest  vaadeldes  näha  Pärnu 

vanalinna kõrguslikke dominante (kirikutorne), mida kavandatav uushoonestus võiks varjata. Küll aga 

asub  planeeritavast  alast  teisel  pool  Kalda  tänavat,  mis  on  kergliiklustee,  kaks  katusekorrusega 

ühekorruselist  elamut,  mille  valgustingimuste  tagamisega  tuleks  uushoonestuse  kavandamisel 

arvestada. Vaatelisuse tagamiseks ei ole aga antud kohas muinsuskaitseliselt vajalik kõrguse täiendav 

piiramine. 
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3. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED 

3.1. Hinnang detailplaneeringuga kavandatavale 

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku joonis on esitatud eritingimuste lisades. 

Detailplaneeringuga  kavandatakse  anda  planeeritaval  krundil  ehitusõigus  äri‐  ja  eluhoonete 

püstitamiseks  vastavalt  2007.  aastal  läbiviidud  arhitektuurivõistluste  tulemustele  ning 

sadamafunktsiooni  säilitamine  lääneosas.  Arhitektuurivõistluse  võitis  Arhitektuuribüroo  Luhse  ja 

Tuhal OÜ, kes nägi alale ette neli sarnast äri‐ ja elumaja. 

 

Joonis  21.  2007.  aastal  läbiviidud  arhitektuurivõistluse  võidutöö  arhitektuuribüroolt  Luhse&Tuhal.  Allikas: 
http://www.luhsetuhal.ee. 

 

Planeeringualal  paiknev  ühekorruseline  hoonestus  on  tööstusliku  iseloomuga  (eelkõige  krundi 

lääneosas paiknev kontorihoone) või kasutusel abihoonetena. Kohustuslikus korras säilitamist vajavat 

hoonestust  krundil  ei  leidu.  Kalda  tänava  ääres  asub  ilus  tamme  allee,  mis  on  aga  väärtuslik. 

Naaberkinnistu Kalda tn 4 parklat ääristavad paplid ei oma säilitamisväärset väärtust. Krunt on suures 

osas püsiva kasutuseta. 

Eelnevast  tulenevalt  on  kesklinnalähedase  krundi  intensiivsem  kasutuselevõtt  igati  õigustatud. 

Tegemist  on  jõeäärse  kohaga,  mis  sobib  nii  sadamategevusteks,  ühiskondlikeks  hooneteks, 

ärihooneteks  kui  ka  elamiseks.  Kuna  ühiskondlike  hoonete  järgi  teadaolevalt  konkreetses  kohas 

vajadus puudub  ja kaubasadama taasavamine ei ole ei majanduslikult ega  linnaruumiliselt sobiv, on 

mõistlik  planeeringualal  arendada  reisi‐  või  kruiisisadamat,  poolavalikke  ärifunktsioone  (nt 

toitlustamine)  kui  elamuid.  Seega  on  üldjoontes  planeeringu  eskiisis  pakutud  lahendus 

muinsuskaitseliselt antud krundile sobiv, kuid järgida tuleb täiendavaid eritingimustes väljatoodud 

piiranguid. 

 

2014.  aastal  võttis  Pärnu  linnavolikogu  vastu  Pärnu  linna  üldplaneeringu  ja  suunas  selle  avalikule 

väljapanekule. Üldplaneeringus on planeeritava krundi kohta sätestatud (lk 83): 

 Alal lubatud juhtotstarbed: segahoonestuse maa‐ala (S) ja sadamate maa‐ala (Ls);   
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 Planeerimise  põhimõtted:  peaeesmärk  on  kujundada  kaubasadamast  vabanenud  ala 

kvaliteetseks  linnaruumiks  ning  tagada  võimalus  reisisadama  arendamiseks;  tagada  alal 

avalike  ürituste  korraldamise  võimalus;  arvestada  alal  kehtivate  muinsuskaitseliste  ja 

looduskaitseliste nõuetega;  

 Arhitektuurivõistlus:  ala  hoonestuslahenduse  ja  hoonete  parima  arhitektuurse  lahenduse 

aluseks peab olema avalik arhitektuurivõistlus; 

 Hoonestamise põhimõtted: muinsuskaitseala  kaitsevööndis, mis piirneb  Pärnu  jõega,  tuleb 

vältida  kõrvuti  asetsevate  hoonemahtude mehhaanilist  kopeerimist,  et  tagada  linnasilueti 

vaheldusrikkus;  reisijaid  teenindavate  jaamahoonete  parima  arhitektuurse  lahenduse 

leidmiseks korraldatakse avalik arhitektuurikonkurss;  

 Haljastuse  põhimõtted:  tagada  vähemalt  maakasutuse  juhtotstarvetest  tulenev  väikseim 

lubatud haljastuse osakaal; 

 Liikluskorralduse  põhimõtted:  tagada  reisisadama  arendamise  võimalus  Vallikraavi 

suudmealal;  määrata  nimetatud  maa‐ala  juhtotstarbeks  sadama  maa‐ala  (Ls);  tagada 

maakasutuse juhtotstarvetest tulenev parkimis‐ ja liikluskorraldus. 

Uushoonestuse  kõrguse  osas  on  vastuvõetud  üldplaneeringu  lahenduses  sätestatud  planeeritava 

krundi kohta (lk 31‐33, skeem 6): 

 Pärnu Kontserdimajast (Aida tn 4) kuni Rannapargini (skeemil 6 tähis „I“) on lubatud ehitada 

uushoonestust, mille  kõrgus  on maksimaalselt  olemasolevast maapinnast  14 m  ehk  16 m 

kuni 17 m absoluutkõrgust;  

 Nimetatud  tingimus  käesolevas  tähenduses  hõlmab  lisaks  ka  põhimahust  üleulatuvaid 

hooneosi.  Tingimuse  seadmisel  on  arvestatud  muinsuskaitseala  vaadeldavusega  ja 

olemasoleva  linnaehitusliku  situatsiooni  väljakujunemisega  Ringi  tänaval  Sadama  tn 

ristmikust kuni Pärnu jõeni ning Ringi tänavast Rannapargini ulatuval territooriumil. 

Uushoonestuse  tingimuste määratlemisel  on mõistlik  lähtuda  värskelt  vastuvõetud  üldplaneeringu 

lahenduses sätestatud tingimustest, mida järgnevalt ka tehakse. 

 

3.2. Eritingimused 

Käesoleva  tööga  seatakse  järgnevad muinsuskaitse  eritingimused  Pärnu  linnas  Kalda  tn  2  krundi 

detailplaneeringu koostamiseks: 

1. Muinsuskaitsealal  ja selle kaitsevööndis kavandatavateks ehitustöödeks, sh ka haljastustöödeks, 

tuleb koostada vastavasisuline projekt. 

2. Mulla‐ ja kaevetöödel tuleb läbi viia arheoloogilised uuringud (vastavalt MuKS § 40 lg 5) 

3. Planeeringuala lääneosas tagada reisi‐ või kruiisisadama arendamise võimalus, ülejäänud osas on 

lubatud äri‐, elamu‐ ja/või ühiskondlike hoonete püstitamine. 

4. Planeeringualale kavandatavate hoonete suurim suhteline kõrgus on 14 m  ja absoluutne kõrgus 

16 kuni 17 m, mis hõlmab ka põhimahust üleulatuvaid hooneosi. 

5. Uushoonestamisel tuleb vältida kõrvuti asetsevate hoonemahtude mehhaanilist kopeerimist, et 

tagada linnasilueti vaheldusrikkus. 
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6. Kergliiklusteede katendina võib kasutada asfalti, kuid vanalinna  sobilikum oleks kõnniteekivide, 

betoonplaatide või loodusliku munakivi või tahutud graniitkivi (nn täringukivi) kasutamine. 

7. Projekteeritavad tehnovõrguliinid näha ette maa‐alustena. 

8. Tammeallee Kalda tänava ääres tuleb säilitada. Kui mõni puu on suremas või surnud, tuleb see 

asendada tammega. 

9. Planeeringualal  on  raied  lubatud  vaid  dendroloogilise  hinnangu  alusel.  Detailplaneeringus 

sätestada,  et  projekteerimise  staadiumis  tuleb  vajadusel  läbi  viia  vastavad  dendroloogilised 

uuringud. 

10. Planeeringualal  tagada  vähemalt  maakasutuse  juhtotstarvetest  tulenev  väikseim  lubatud 

haljastuse osakaal. 

11. Uute  teede  rajamisel  ning  olemasolevate  teede  rekonstrueerimisel  tuleb  tagada  säilitatavate 

puude kaitse arvestades järgnevate tingimustega: 

 puude juurte piirkonnas mitte teostada mullatöid sügavamalt kui 30 cm; 

 puude  juurekaela  mitte  katta  pinnasega  sügavamalt  kui  5  cm  (olemasolevast  maapinnast 

arvestades); 

 mitte lõigata läbi säilitatavate puude ankurjuuri; kui on vajadus teha pinnase teisaldamist puude 

juurte piirkonnas,  teha  juurte ümbruse  kaevetööd  käsitsi;  tee  rajamisel puu  tüvede  läheduses 

kasutada ankurjuurte ümber killustikuga tugevadatud kasvupinnast; 

 tööde ajaks tuleb puude tüved kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. 

12. Detailplaneering tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 
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4. LISAD 
 

4.1.  Detailplaneeringu algatamise ettepanek 

4.2.  Detailplaneeringu algatamise eskiisjoonis 

4.3   Väljavõte Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 29.07.2014 protokollist nr 280 

 





 

 

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond 
 

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE ETTEPANEK 
 

 

Algatamise ettepaneku esitamise kuupäev: “............”................................................... ............. a 
 

1. ÜLDANDMED (palume täita trükitähtedega) 

Ettepaneku tegija ees- ja perekonnanimi.........................................................................................................  

......................................................................................................................................................................... 

Postiaadress, e-post ja telefon......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  

Esindaja ees- ja perekonnanimi....................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Esindaja postiaadress, e-post ja telefon........................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

2. PLANEERITAV MAA-ALA: 

Planeeritava maa-ala asukoht / aadress .......................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................... 

Olemasolevate kasutusotstarvete kirjeldus / äri- või tootmistegevuse kirjeldus (katastriüksuse 

sihtotstarve) ................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................… 

.....................................................................................................................................................................................................… 

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................ 

Lisainfo
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Täidetud blankett salvestage.Soovi korral saate dokumendi digiallkirjastada ning saata elektrooniliselt.Võite ka välja printida, täita ning allkirjastada käsitsi ja saata postiga.Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakondSuur-Sepa 16, Pärnu 80098tel 444 8330 faks e-post planeerimine[at]lv.parnu.ee Vastuvõtuajad: T: 13:00-17:00 N: 9:00-12:00 



3.  PLANEERINGUGA KAVANDATAV: 
Planeeringu koostamise eesmärk.................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

Krundipiiride muutmine ja / või kruntideks jagamine………................................…………………………  

........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….... 

Kavandatavad krundi kasutamise otstarbed................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

Planeeringulahenduse ja / või uushoonestuse kirjeldus  ............................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................…… 

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

4. ALGATAMISE ETTEPANEKULE LISADA:  
1) lahendusskeem, mis peab visuaalselt kirjeldama kavandatavaid ehitusmahte. Näidata orienteeruvad 

hoonestusalad, kavandatava hoonestuse kõrgus ning vajadusel muud hoonestuse eripära kajastavad parameetrid. 

Lahendusskeem esitada krundiplaanil või Pärnu linna aluskaardil. 

2) kavandatava tekstiline selgitav kirjeldus (kavandatav ehitusalune pind, hoonete arv, jaotus põhi- ja 

abihooneteks, korruselisus, korterite arv, lammutatavad ehitised, soovitud arhitektuurne lahendus, soovitud 

parkimiskohtade arv jms). Täpsem teave on Pärnu linna kodulehel Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise 

nõuetes (http://www.parnu.ee/index.php?id=669). 

5. Nõustun   /  Ei nõustu    detailplaneeringu koostamist finantseerima 
Kui detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekus taotletakse planeeringu koostamise rahastamist kohaliku 

omavalitsuse kulul, menetleb planeerimisosakond ettepanekut edasi juhul, kui taotletava planeeringu koostamine 

on omavalitsuse eelarves ette nähtud.                                                                                                                                         

6. Käesoleva ettepaneku esitamisega kinnitan, et olen teadlik: 
6.1 Käesoleva taotluse allkirjastamisega loetakse taotleja määratud esindaja volitatuks taotletava 

detailplaneeringuga seonduvates menetlustoimingutes. Haldusmenetluse seaduse § 13 lg-st 1 tulenevalt võib 

esindaja taotlejat esindada kõigis menetlustoimingutes, mida seadusest tulenevalt ei pea taotleja tegema isiklikult. 

6.2 Asjast huvitatud isikuga võidakse sõlmida PlanS § 10 lg 8 p1 nimetatud tegevuseks leping planeeringu  

koostamise ja / või rahastamise kohta, kui detailplaneeringu algatamist taotletakse erahuvides.  

6.3 Vajadusel sõlmitakse EhS § 13-st tulenevalt taotleja ja kohaliku omavalitsuse vahel teede, tehnovõrkude ja -

rajatiste väljaehitamise kohta asjakohane leping. 

 Olen nõus minu isikuandmete töötlemisega 

Soovin, et vastus / tagasiside edastatakse mulle: 

 postiaadressile …………………………………………………………….........................…................. 

 (dokument saadetakse märgitud aadressil tähtkirjaga) 

 e-posti aadressile ………………………………………………...........................................…………… 
(dokument saadetakse märgitud e-posti aadressile digiallkirjastatuna) 
 

 

Vastutan esitatud andmete õigsuse eest. 

Ettepaneku esitaja nimi…………………………………….. ………..       Allkiri.……….………………………………  
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Seisukoha edastamine 
 
Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjon tutvus Teie poolt esitatud materjalidega 
29.07.2014 toimunud koosolekul. Väljavõte koosoleku protokollist: 
 
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 29.juuli 2014 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 280 
/Kinnitatud ja allkirjastatud digitaalselt 01.08.2014/ 
Carolin Pihlap 
Triin Talk 
Maria Silla 
Tallinn  
29.07.2014. a  
Algus kell 10.00 
Lõpp kell 14.30 
Komisjon  
Juhataja: ehitismälestiste peainspektor Triin Talk 
Liikmed: Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja Peeter Nork, restaureerimis- ja 
arendusosakonna nõunik Jaan Vali 
Protokollija: restaureerimis- ja arendusosakonna nõunik Maria Silla 
/…/ 
29. Muinsuskaitse eritingimused Pärnu Kalda tn 2 detailplaneeringu koostamiseks. Pärnu 
vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala (reg nr 27007) ja selle kaitsevöönd. Koostaja Artes 
Terrae OÜ, Mart Hiob. Tellija Transcom Vara AS.  
Nele Rent (Skype ´i vahendusel)  tutvustas muinsuskaitse eritingimusi. Komisjon, tuginedes 
muinsuskaitseseadusele ja Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärusele, otsustas 
volitada Pärnu maakonna vaneminspektorit kooskõlastama muinsuskaitse eritingimusi, kui on 
sisse viidud järgmised täiendused: 
29.1 Lisada märge, et planeeritav ala asub osaliselt arheoloogiamälestise - Asulakoht (reg nr 
11793) – kaitsevööndis;  
29.2 lisada nõue arheoloogiliste uuringute läbiviimise kohta mulla- ja kaevetöödel (MuKS § 40 
lg 5). 
/…/ 
 



 
 
Otsusega mittenõustumisel on Teil haldusmenetluse seaduse § 75 kohaselt õigus otsuse 
kättesaamisest 30 päeva jooksul esitada vaie Muinsuskaitseametile või Halduskohtumenetluse 
seadustiku § 46 kohaselt pöörduda otsuse kättesaamisest 30 päeva jooksul halduskohtusse. 
 
Lugupidamisega 
 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
Nele Rent 
maakonna vaneminspektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akadeemia 2-103, 80088 Pärnu 
443 1046; nele.rent@muinas.ee 
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