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B. SELETUSKIRI

1. PLANEERINGU ÜLESANDED JA KOOSTAMISE ALUSED
1.1. Planeeringu ülesanded
Detailplaneeringu peamised ülesanded on:
 krundi ehitusõiguse määramine
 krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega
lubatud hooneid, piiritlemine
 hoonete olulisemate arhitektuurinõuete seadmine
 tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine
 servituutide vajaduse määramine
Detailplaneeringu peamine eesmärk on Karusselli tn 109 kinnistule kinnistule teise pereelamu
planeerimine.
1.2. Planeeringu koostamise alused
Käesoleva planeeringu koostamise aluseks on
 Pärnu Linnavalitsuse 6. juuni 2016 korraldus nr 348 Karusselli tn 109 kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamise ja detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta, koos korralduse lisaga „Maa‐ala
asukoha skeem“;
 OÜ Pärnu Maamõõduteenistuse koostatud maa‐ala ja tehnovõrkude plaan. Pärnu linn
Karusselli tn 109. Töö nr TM‐099/16, 28.06.2016.a;
 keskkonnamõju eelhindamine
Detailplaneering on koostatud vastavalt
 Planeerimisseadusele
 Tuleohutusseadusele
 Pärnu linna kehtivale üldplaneeringule
 Pärnu linna ehitusmäärusele
 Siseministri 30. märtsi 2017.a. määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad
tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“
 EVS 812‐6 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.
 EVS 812‐7 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude,
tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus.
 EVS 894:2008 LOOMULIK VALGUSTUS ELU‐ JA BÜROORUUMIDES
 EVS 809‐1:2002 KURITEGEVUSE ENNETAMINE. LINNAPLANEERIMINE JA ARHITEKTUUR.
Osa 1: Linnaplaneerimine
 ja muudele asjassepuutuvatele seadustele ja õigusaktidele.
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1.3. Mõisted
Olulisemad detailplaneeringus kasutatud, kuid seadusandluses ja juhendmaterjalides
täpsemalt lahti mõtestamata või kirjeldamata mõisted.
Hoonestusala:
Krundi osa, kuhu võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid ja rajatisi. Kõik
hooneosad peavad jääma hoonestusala piiridesse, kui detailplaneeringu tingimusega ei
ole märgitud teisiti. Krundile võib määrata mitu erinevat hoonestusala. Erinevatele
hoonestusaladele võib määrata erinevaid arhitektuurseid ja ehituslikke piiranguid
arvestusega, et hoonestusaladele hoonete projekteerimisel ei ületaks hoonete
summaarsed tehnilised näitajad (hoonete suurim lubatud ehitisealune pind, hoonete
suurim lubatud arv krundil) krundi ehitusõigusega või üldiste arhitektuursete
tingimustega (hoonete suurim lubatud võimsus) määratut.
Hoone:
Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis.
Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv
asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda
eristada teistest asjadest.
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind võrdsustatakse majandus‐ ja taristuministri
05. juuni 2015 määruse nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise
alused“ § 19 käsitletud hoonealuse pinnaga. Krundi ehitusõigusega määratud hoonete
suurim lubatud ehitisealune pindala on krundil paiknevate või sinna planeeritud
kõikide hoonete ehitisealuste pindade summa.
Hoone suurim lubatud kõrgus:
Vahemaa hoone vahetu lähiümbruse planeeritud keskmise kõrguse ja hoone kõrgeima
katuseharja, tulemüüri või parapeti pealispinna vahel. Mõõt antakse 0,1m täpsusega.
Kõrguse mõõtmisel ei arvestata hoone katusel paiknevaid tehnoseadmeid, korstnaid,
väikesemahulisi liftikambreid jms.
Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed:
Võimalikult täpselt määratav otstarve, milleks võib krunti pärast detailplaneeringu
kehtestamist hakata kasutama. Ühele krundile võib määrata mitu kasutamise
sihtotstarvet. Krundi kasutamise sihtotstarve ei ole samane Pärnu linna üldplaneeringu
maakasutuse juhtfunktsioonidega ega katastrisihtotstarbega. Planeeringus määratud
krundi kasutamise sihtotstarbed vastavalt „Ruumilise planeerimise leppemärgid“
Siseministeerium 2013.
Maa‐alune korrus:
Hoone korrus, millest kõrguslikult üle 50% on allpool hoonet ümbritsevat keskmist
maapinna taset.
Hoone(te) minimaalne sidumiskõrgus:
Vajadusel määratav arhitektuurne näitaja. Väikseim lubatud absoluutne kõrgusmärk
hoone esimese maapealse korruse konstruktiivse põrandapinna peale.
16047_DP_SK
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Hoonete suurim lubatud võimsus:
Hoonestuse suurust iseloomustav arhitektuurne näitaja. Antakse vajadusel hoone
suletud brutopinna ruutmeetritena ühe ruutmeetrise täpsusega. Korterelamute puhul
näidatakse ära ka suurim lubatud korterite arv.
Planeeritud võimalik hoonekontuur:
Planeeringus illustratiivset iseloomu omav graafiline kujutis, mis annab ettekujutuse
suurima võimaliku planeeritud hoonemahu ehitisalusest pinnast ja ei ole siduv hoone
hilisemal projekteerimisel.
Täisehitusprotsent:
Vajadusel määratav krundi täisehitust iseloomustav suurus. Hoonete suurima lubatud
ehitisaluse pindala protsentuaalne suhe krundi pinda. Antakse 1 protsendi täpsusega
lähima suurema täisarvuna.

2. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS
2.1. Planeeritava ala asukoht
Planeeringuala asub Pärnu linnas, Eeslinna elamupiirkonnas. Planeeringuala paikneb Karusselli
tänava ja A. H. Tammsaare pst vahelisel alal juurdepääsuga Karusselli tänavalt.
Linnakeskus asub planeeringualast ca 2km kaugusel. Juurdepääs Karusselli 109 kinnistule on
Karusselli tänavalt. Lähimad ühistranspordiliinid asuvad A. H. Tammsaare ja Karja tänavalt.
Lähimad bussipeatused on Strand ja Veeparadiis.

Joonis 1 Karusselli 109 kinnistu. Vaade Karusselli tänavalt
16047_DP_SK
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Joonis 2 Karusselli 109 kinnistu. Vaade A. H. Tammsaare puiesteelt

2.2. Kontaktvööndi iseloomustus, mõjutegurid ja piirangud
Planeeritava ala kontaktvööndi moodustab peamiselt põhjasuunas asuv Eeslinna
elamupiirkond, mis koosneb reeglina pereelamutest või väikestest korterelamutest. Karusselli
tänav on ääristatud peaaegu kogu ulatusest sarnaste hoonestusega. Karusselli tänavast mere
pool Kanali ja Side tänavate vahelisel lõigul paikneb kuni 5korruseliste korterelamute ala ning
mõned ühiskondlikud hooned (kauplus ja koolimaja), mis moodustavad suhteliselt selgelt
eristuva osa linnastruktuurist.
A. H. Tammsaare puiesteest mere poole jääb rannapiirkonna ala, mis on hoonestatud
hõredamalt ja teistsuguse hoonestusega. Rannapiirkonnas on rohkem ühiskondlikku
hoonestust ja avalikku haljastatud ruumi.
Karusselli tn 109 kinnistu on selgelt eeslinna elamupiirkonna osa. Tegemist ei ole osaga kehtiva
2001. a üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikust hoonestusalast.
Viimastel aastatel on Eeslinna elamupiirkond tihenenud valdavalt suuremate kruntide
jagamise teel ning nõnda moodustatud ja ka tühjadele kruntidele uute elamute ehitamise teel.
2.3. Planeeringuala iseloomustus
2.3.1. Maakasutus ja hoonestus
Planeeringualal paiknevad kinnistud:
Karusselli tn 109:
 katastritunnus: 62512:031:2530
 kinnistu pind: 1177 m²
 katastriüksuse sihtotstarve: elamumaa 100%
Ehitisregistri andmetel paiknevad kinnistul:
16047_DP_SK
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1
2

Saun‐kuur‐
103008790 garaaž

3

120740336 AJUTINE KUUR
AIAMAJA
103008791 (lammutatud)

4

103008789 Elamu

1

220456579 Kasvuhoone

Hooned
Pärnu maakond, Pärnu linn, Karusselli tn
109
Pärnu maakond, Pärnu linn, Karusselli tn
109
Pärnu maakond, Pärnu linn, Karusselli tn
109
Pärnu maakond, Pärnu linn, Karusselli tn
109

Ehitisealu
ne pind
(m²)

Korruste
arv

Esmane
kasutus

Aadress

Ehitise
nimetus

Ehitisregis
tri kood

Jrk nr.
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1

69,0

1

42,6

1

10,0

2

102,0

Kokku

213,6

1924

1924

Rajatised
Pärnu maakond, Pärnu linn, Karusselli tn
109

31,0
Kokku

31,0

2.3.2. Liikluskorraldus
Planeeringuala paikneb Karusselli tänava ääres, millelt on juurdepääs planeeringualale. Lähim
jaotustänav on A. H. Tammsaare puiestee, mis ühendab Riia maanteed ja rannapiirkonda.
2.3.3. Haljastus
Karusselli tn 109 kinnistust moodustab haljastatud ala ca 40%. Krundi mõõdistamise hetkel
moodustab krundist suhteliselt suure osa ehitusplats, mille saab edaspidi haljasala.
Maapind planeeringualal on suhteliselt tasane kerge kaldega A. H. Tammsaare pst suunas.
Maapinna kõrgusmärgid alal on vahemikus +1.74 – +2.06 ABS.
2.3.4. Piirangud
Karusselli tn 109 kinnistu jääb Karusselli 109 kinnistu osaliselt alasse, mida võib ohustada
üleujutus esinemistõenäosusega 1 x 10 a jooksul (üleujutuse absoluutkõrgus 2,09 m).

Joonis 3 Väljavõte Maa‐ameti üleujutusalade kaardirakendusest

16047_DP_SK

7/ 17

Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneering. Pärnu linn

2.3.5. Tehnovõrgud
Planeeringuala on varustatud kõigi tehnovõrkudega. Kõik vajalikud liitumispunktid on välja
ehitatud.
2.4. Üldplaneeringu kohane piirkonna areng ja piirkonna detailplaneeringud
Vastavalt kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse plaanile (aprill 2016) on
planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks väikeelamumaa. Üldplaneering seab
väikeelamumaal ette järgmised olulisemad tingimused:



Väikeelamute ehitusalune pind – 900 ‐1200 m² krunt ‐ 25%
Väikeelamu krundil suurusega vähemalt 600 m² on lubatud ehitada ainult üks
elamu.

Üldplaneeringu kohaselt Eeslinna elamupiirkonnas elamu reservalasid ei ole. Üldplaneeringu
kehtivusajal on peamiseks eesmärgiks välja ehitada tehnovõrgud ja ühendada elamutega.
Alal kehtivat detailplaneeringut ei ole. Lähiümbruses ei ole
detailplaneeringuid, mis võiks Karusselli tn 109 kinnistut puudutada.

samuti

kehtivaid

Skeem 1. Väljavõte Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse kaardist (seis – aprill 2016)
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3. PLANEERINGULAHENDUS
3.1. Alal kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekud
‐

Kehtiv Pärnu linna üldplaneering näeb ette, et väikeelamu krundil suurusega vähemalt
600 m² on lubatud ehitada ainult üks elamu.

Käesolev detailplaneering teeb ettepaneku ehitada kinnistule kaks pereelamut, mis tingib ka
üldplaneeringu muutmise ettepaneku.
Kuna kinnistu omanikud vajasid suuremat elamispinda, siis on otsustatud krundile püstitada
teine elamu.
Karusselli 109 krundile teise hoone ehitamine on väheolulise keskkonnamõjuga nii loodus‐ kui
ka ruumilisele keskkonnale. Samuti ei ole tugevat miljööd kahjustavat esteetilist mõju.
Tegemist on olemasoleva elamupiirkonnaga, kuhu ehitatakse sarnase mastaabiga hoonet.
Piirkonnas leidub mitmeid krunte, kus võib eeldada mitme elamu paiknemist ühel krundil või
siis on krundi jagamisega saavutatud sarnane olukord (nt Karusselli 82, Pardi 17a). Valdavalt
on krundid siiski hoonestatud ühe hoonega, mistõttu ühe krundi mastaabis ei ole tegemist
olulise muudatusega. (väljavõte Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangust).
‐

Kehtiv Pärnu linna üldplaneering näeb ette väikeelamumaa krundil suurusega 900 –
1200 m² maksimaalseks täisehituseks 25%.

Käesolev detailplaneering teeb ettepaneku suurendada maksimaalset täisehitust 5% võrra.
Krundi täisehitatuse suurendamise vajadus on seotud otseselt suurema elamispinna
vajadusega. Tegemist on suure perekonnaga, mistõttu on täiendava elamispinna olemasolu
hädavajalik. Kuna hooned paiknevad kompaktselt, siis on tagatud piirkonna miljöökohase
haljasala olemasolu ning selle nähtavus. Elamud ahjuküttega ning krundil on ka aiamaa,
mistõttu on vajalik ka kõrvalhoone olemasolu (puu‐ ja tööriistakuur). Arvestades õueala
suurust ja seda, et hoonestus on paigutatud kompaktselt ning kõrvalhoone väiksust, on
tegemist üldiselt miljööd järgiva lahendusega.
3.2. Hoonestusalade paigutamise põhimõtted
Hoonestusala paigutamisel on lähtutud vajadusest lahendada hoonestuse paiknemine
võimalikult kompaktselt. Samuti paikneb hoonestus üldiselt pigem Karusselli tänava poolt ja A.
H. Tammsaare puiesteest eemal.
3.3. Arhitektuursed tingimused
Planeeritud kruntide sihtotstarbed on kooskõlas kehtiva Pärnu linna üldplaneeringuga.


Hoonestusalas HA‐1 on lubatud katuseuugid / väljaehitised 30…40 % ulatuses katuse
pinnast (külje pikkusest).

16047_DP_SK

9/ 17

Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneering. Pärnu linn








Krundile ehitatava hoovipoolse eluhoone (hoonestusala HA‐2) katuse väljaehitused
(uugid) peavad jääma vähemalt 2,8 m kaugusele Karusselli tn 107 kinnistu piirist (vt
Joonis 4 ja illustreeriv joonis AS‐4).
Hoonestusalas HA‐2 kinnistu piirile jääva tulemüüri maksimaalne pikkus piki krundipiiri
võib olla maksimaalselt 12 m. Tulemüüri maksimaalne kõrgus võib olla maksimaalselt
6,2 m. Tulemüüri kuju peab järgima hoone põhimahu katuse kuju (vt Joonis 4 ja
illustreeriv joonis AS‐4).
Hoonestusalas HA‐2 katuse väljaehitised (katuseuugid) võivad moodustada
proportsionaalselt kuni 70% mõlema viiluosa katuse pinnast.
Piirile ehitatava abihoone (hoonestusala HA‐3) kõrgus on antud koos tulemüüri
kõrgusega.
Keelatud on häirivalt imiteerivate viimistlusmaterjalide kasutamine.

Joonis 4 Skeem hoonestusalas HA‐2 asuva tulemüüri tingimuste kohta (Vaade Karusselli tn 107 kinnistu poolt)



Kõik krundile rajatavad hooned peavad asuma hoonestusala piirides, arvestatakse
hoonete arvu ja ehitisealuse pindala hulka.
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1

1177

EP

*

**

***
****

145

‐3/8,5

1

2****

viil 45‐ 50°

HA‐2

‐

175

6,5***

‐

2****

viil 30‐ 45°,

30%
‐

33

100

353

3

6,0
‐

4

1

viil/pult 10‐ 45°

6,0

olev keskmine maapinna
kõrgus / plan maapinna
kõrgus**

katuse tüüp / kalle°

planeeritud

normatiivne

maapealne

maa‐alune

krundi täisehituse %

hoonete suurim lubatud
sügavus/kõrgus m

maapealne

parkimis‐
kohtade
arv

100

3

3

suurim
lubatud
korruselisus

HA‐1

HA‐3

kokku: 1177

hoonete
suurim
lubatud
pindala m²

maa‐alune

hoonestusala tähis

hoonete suurim lubatud arv
krundil

krundi kasutamise
sihtotstarve/ sihtotstarbed ja
osakaal %*

olemasoleva katastriüksuse
pindala m²

positsiooni nr.

3.4. Ehitusõigus ja olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele

2,00/
2,00

muud nõuded ja piirangud

Vt lisaks arhitektuursed tingimused
p 3.3.
1. Keelatud on häirivalt imiteerivate
viimistlusmaterjalide kasutamine.
2. Tulepüsivusklass määratakse
ehitusprojektiga.
4. Hoone arhitektuursed eskiisid
kooskõlastada linnaarhitektiga.
5. Lubatud on kahe elamu ja ühe
kõrvalhoone ehitamine.

4

‐ "Ruumilise planeerimise leppemärgid" Siseministeerium 2013
EP ‐ üksikelamumaa
‐ Planeeritud keskmised maapinna kõrgused on indikatiivsed ja võivad muutuda vertikaalplaneerimise käigus. Hoonete kõrguseid arvestatakse planeeringus esitatud
kõrgusmärgist
‐ Karusselli tn 107 piiri äärde jääva tulemüüri kõrguseks on kuni 6,2 m plan maapinnast

‐ Lubatud põhikorrus + katusekorrus

3.5. Liikluskorralduse põhimõtted
Planeeringuga ei muudeta varem planeeritud ja väljaehitatud liikluskorralduse põhimõtteid.
Krundi teenindus on lahendatud Karusselli tänavalt. Tulenevalt parkimisruumi vähesusest on
planeeringuga ette nähtud ka teise juurdepääsu kavandamine parkimiseks ja krundi
teenindamiseks.
Jalakäijate ja jalgratturite juurdepääs on Karusselli tänavalt. Jalgrataste paigutamine
lahendatakse omal krundil.
Parkimislahenduse normatiivi aluseks on standard EVS 843:2016 „Linnatänavad“, mis näeb
ühe eramu kohta 3 parkimiskohta, mis teeb Karusselli 109 krundi parkimisvajaduseks 6 kohta.
Krundile on planeeritud ruum neljale parkimiskohale. 4 parkimiskohta on krundi omanike
vajaduste rahuldamiseks piisav, sest kogu elamine on ühe pere kasutuses ning sõidud tehakse
mikrobussiga.
3.6. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted
Krundi vabad alad haljastada. Minimaalne haljastuse osakaal krundist on 50%. Säilitada
olemasolev kõrghaljastus. Maapinna tõstmine kruntidel olulisel määral ei ole lubatud. Kruntide
vertikaalplaneerimise lahendus antakse hoonete ehitusprojektide asendiplaanilise osaga.
Tänavatega mitte külgnevatele krundipiiridele on lubatud rajada võrk‐ või puitaiad kõrgusega
mitte üle 2 m. Karusselli ja A. H. Tammsaare pst poolsete piirdetarade arhitektuurne lahendus
peab lähtuma väljakujunenud traditsioonist (puitlippaed, metallraamis võrkaed jms).
Puitpiirde läbipaistvus peab A. H. Tammsaare pst pool olema vähemalt 25%.
Tänavate poole jääva piirde kõrgus on maks 1,5 m. A. H. Tammsaare poole on lubatud
kavandada kuni 2 m kõrgune haljaspiire (hekk). Tänava äärse piirde tüüp antakse
ehitusprojekti käigus. Kruntide vaheliste piirete kõrgus ja materjal tuleb leppida kokku
naabrite vahel.
Piirete alla A. H. Tammsaare pst ja naaberkinnistute poolses osas kavandada tugimüürid, et
vähendada võimaliku üleujutuse mõju (lainetus, ujuvmaterjal).
Lumekoristus lahendatakse oma krundi piires. Lumi ladustada omal krundil.
3.7. Tehnovõrgud
3.7.1. Veevarustus
Karusselli tn 109 kinnistu on varustatud veega linna veevõrgust. Detailplaneeringuga
täiendavat liitumist ei kavandata. Krundisisene veevarustus lahendatakse projektiga.
3.7.2. Reoveekanalisatsioon
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Karusselli tn 109 kinnistul on olemasolev liitumine linna kanalisatsioonivõrgustikuga.
Detailplaneeringuga täiendavat liitumist ei kavandata. Krundisisene kanalisatsioon
lahendatakse projektiga.
3.7.3. Sademeveed
Karusselli tn 109 kinnistu sademeveed juhitakse Karusselli tänaval paiknevasse
sademeveekanalisatsiooni. Krundisiseselt täiendavat sademeveekanalisatsiooni ei planeerita.
Krundile valguvad sademeveed hajutatakse omal krundil.
Pos 1 krundi eeldatav ärajuhitava sademevee kogus Qmax = 0,12ha x 80l/s = 9,6 l/s.
3.7.4. Elektrivarustus
Karusselli tn 109 kinnistul on olemas liitumine olemasoleva elektrivõrguga.
Detailplaneeringuga täiendavaid elektriühendusi ei kavandata. Krundisisene elektrivarustus
lahendatakse projektiga.
3.7.5. Sidevarustus
Käesoleva detailplaneeringuga sideühendust ei planeerita.
3.7.6. Soojavarustus
Karusselli tn 190 kinnistu soojavarustus on lahendatud lokaalselt ahjukütte baasil. Vajadusel
täiendada soojavarustust soojuspumbaga. Soojuspumba paigaldamisel tuleb arvestada sellega,
et pumba väline agregaat ei jääks nähtavale avalikust tänavaruumist.
3.8. Tuleohutuse tagamine
Planeerimisel ja hoonestamisel tuleb lähtuda:
 Tuleohutusseadusest
 Siseministri 30. märtsi 2017.a. määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad
tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“;
 EVS 812‐5:2005 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 4: Tööstus‐ ja laohoonete ning garaažide
tuleohutus;
 EVS 812‐6:2012 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 6: Tuletõrje veevarustus;
 EVS 812‐7:2008 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude,
tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus.
Tulekustutusvee vajadus on 10 l/s 3 tunni jooksul.
Lähim hüdrant asub A. H. Tammsaare pst ja Karusselli tänavate ristmikul ca 73 m kaugusel pos
1 krundist.
Tuleohutuse täpsem lahendus antakse uushoonestuse projektiga.
Minimaalne lubatud tulepüsivusklass ja tuleohutuse täpsem lahendus määratakse hoone
projektiga.
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3.9. Keskkond
3.9.1. Jäätmed
Kogumiskonteinerid paigutada juurdepääsutee lähedusse. Jäätmed tuleb sortida tekkekohas ja
seejärel liigiti koguda, et võimaldada nende taaskasutamist. Konteinerite täpne asukoht anda
ehitusprojektis.
Jäätmemajandus Pärnu linnas on reguleeritud Jäätmehoolduseeskirjaga“ (Pärnu Linnavolikogu
20.06.2013 määrus nr 16).
3.9.2. Üleujutusohuga seotud tingimused
Arvestades, et Karusselli tn 109 kinnistu asub üleujutusohuga piirkonnas, tuleb tagada
üleujutusohust tulenevate riskidega arvestamine.
1. Alla 3m samakõrgusjoonega maa‐aladel tuleb arvestada üleujutusriskiga ja ehitiste
vastavad konstruktsioonid rajada veekindlatena või hingavatena, arvestada üleujutuse
mõju ehitusmaterjalidele ja konstruktsioonidele;
2. Uute põhihoonete esimese maapealse korruse põranda lubatavaks madalaimaks
ehituskõrguseks kavandada mitte vähem kui 3 m abs. Hoovipoolsel elamul võib
põranda ehituskõrguseks määrata 2,30 m abs.
Arvestades, et kinnistu on piiratud ja asub olemasolevate hoonete vahel, siis on üleujutuse
võimalikud mõjud (lainetus, ujuvmaterjal) suhteliselt väikesed. Kui hoone 1 korruse
projekteerimisel arvestada punktiga 1 (kasutatakse materjale, mille puhul ei too lühiajaline
(kuni 24 h) mereveega kokkupuude materjali lühi‐ ega pikaajalist kahjustumise ohtu), siis on
madalama põranda pinna puhul risk märkimisväärseteks kahjudeks suhteliselt madal. Piirete
alla on otstarbekas kavandada tugimüürid, et vähendada võimaliku üleujutuse mõju (vt p 3.6).
Evakuatsioon on võimalik Karusselli tänavalt. Arvestades, et Pärnus on üleujutused suhteliselt
lühiajalised, siis on võimalik evakueeruda ka elamute kõrgematele korrustele.
3.9.3. Insolatsioon
Kinnistule ehitatavad hooned peavad vastama eluruumidele esitatavatele nõuetele (Vabariigi
Valitsuse 26. jaanuari 1999.a määrus nr 38).
Karusselli tn 109 kinnistule ehitatava teise elamu tulemüür hakkab osaliselt varjutama
naaberkinnistu Karusselli tn 107 kinnistu õueala.
Piisava isolatsiooni tagamisel tuleb lähtuda Eesti Standardist EVS 894:2008/A2:2015 „Loomulik
valgustus elu‐ ja bürooruumides“.
Olemasolev Karusselli tn 107 elumaja asub karusselli tn 109 kinnistu piirist 12 m kaugusel.
Vaadeldes karusselli tn 107 kinnistu varjutatust, võib järeldada, et eluruumides on vahemikus
22. aprillist, kuni 22, augustini tagatud piisav (2,5‐ tunnine katkematu või 3‐tunnine
katkestustega insolatsioon).
Karusselli tn 109 teise elamu tulemüür varjutab märkimisväärselt Karusselli tn 107 kinnistu
õueala. Tulemüür paikneb põhja‐kirde ja lõuna‐edela vahelisel suunal, mistõttu varjutab
eelkõige hommikust ja ennelõunast päikest. Õhtupoole hakkab õueala varjutama ka Kanali tn
14c kinnistul asuva garaaži põhjasein.
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Vaadeldes päikese liikumist 22. augustil, on selge, et kinnistu varjutamisel on suur roll
olemasoleva garaaži põhjaseinal, mis varjutab hooviala valdavalt õhtusel ajal, kui päike on juba
suhteliselt madalal. Karusselli 109 tulemüüri mõju on kõige suurem vahemikus ca 7:30 – 13:
30. Tulemüüri tõttu jääb Karusselli 107 kaguserva pime nurk. Selleks, et tulemüüri mõju
vähendada, tuleb seda korrigeerida selliselt, et see järgiks võimalikult täpselt katusejoont.
Samuti on krundi piirist eemal katuse väljaehitused, mistõttu ei lange ka nende vari oluliselt
üle tulemüüri varju. Soovitav on tulemüür krohvida ja värvida valgeks, et õhtupoole langeks
krundile ja hoonesse rohkem peegelduvat valgust ja see kompenseeriks valguse vähenemist.

Joonis 5 Päikesevalguse langemine Karusselli tn 107 kinnistule 22. august 10:30 hommikul

Joonis 6 Päikesevalguse langemine Karusselli tn 107 kinnistule 22. august 13:30
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Joonis 7 Päikesevalguse langemine Karusselli tn 107 kinnistule 22. august 17:30 õhtul

3.10. Piirangud
Karusselli tn 109 kinnistule ulatub tänaval paikneva sidekaabli kaitsevöönd ca 10‐15 cm
ulatuses.
Planeeritava tulemüüri hooldamine ja ehitamine
Vastavalt asjaõigusseaduse § 147‐le peab naaberkinnistu (Karusselli 107) omanik võimaldama
oma kinnistut kasutada, kui teisiti ei ole võimalik planeeritavat tulemüüri ehitada või
hooldada. Kõik selle tegevusega kaasnevad kahjud tuleb hüvitada.
(Kui ehitada või ehitist parandada saab ainult nii, et naaberkinnisasjale või selle kohale tuleb ehitada tellingud või
et üle selle kinnisasja tuleb vedada või sellele asetada ehitusmaterjali või kinnisasjast üle käia või sõita, peab
naaberkinnisasja omanik seda lubama, kui see on hädavajalik, tingimusel, et temale tagatakse kahju hüvitamine.
Väljavõte asjaõigusseadusest)

3.11. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused
Isikliku vara säilimise huvides ning üldise kuritegevusriski vähendamiseks:




Hoone juurdepääsud, juurdepääsuteed ja lähiümbrus soovitavalt valgustada või
paigaldada liikumisanduritega valgustid.
Hoonete projekteerimisel vältida õuepiirkondade tekkimist, mida ei ole
võimalik hoonete akendest jälgida. Tagada ka tänavaruumi jälgitavus.
Krundi piire kujundada selliselt, et tänaval liikleja ei tunneks ennast ohustatuna
aias viibiva koera poolt.

3.12. Geodeetilised märgid ja nende kaitsmine
Planeeringualal ei asu geodeetilisi märke.
3.13. Detailplaneeringu rakendamise nõuded
Detailplaneeringu elluviimise võimalik järjekord peale planeeringu kehtestamist:
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planeeritud hoonestuse ehitusprojektide koostamine ehitusloa taotlemiseks vajalikus
mahus, vajalike kooskõlastuste hankimine projektidele ja ehitusloa taotlemine koos
vastavate riigilõivude tasumisega;
püstitatud uushoonestusele kasutusloa taotlemine.
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