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SELETUSKIRI

1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK

Planeerimisettepaneku  tegija  poolne  eesmärk  on,  et  detailplaneeringuga kaalutaks
võimalust  olemasoleva  kioski  asemele  uue  toitlustus-ärihoone,  mis  on  kooskõlas
kõrgemate kvaliteedinõuetega linnaruumile ning vastab paremini linnakodanike ja turistide
vajadustele, suurendades sellega toitlustusasutuse jätkusuutlikkust, kavandamist.

2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

2.1. Planeeritava maa-ala asukoht

Planeeritava  maa-ala  asub  Pärnu  linnas,  aadressil  Suvituse  tn  11,  katastriüksus
tunnusega  62510:018:9790.  Kinnistu  suurusega  394  m²  asub  Supeluse  ja  Suvituse
tänavate ristmikul,   Pärnu vanalinna ja kuurordi   muinsuskaitsealal (reg nr 27007) ning
mälestiste Supeluse 23 (reg nr 24258 Ammende I villa (suvepansion)) ja Supeluse 23/25
(reg nr 24259 Bööckenhofi suvemõisa peahoone, koos säilinud kõrvalhoonega ja pargi
säilinud osaga) vahetus läheduses. 

3. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ÜLESANDED 

1. krundi ehitusõiguse määramine;

2. krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi 
ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine;

3. haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;

4. tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine;

5. hoone olulisemate arhitektuurinõuete ning vajaduse korral rajatise ehitus- ja 
kujundusnõuete seadmine;

6. servituutide vajaduse määramine;

7. kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine;

8. muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste 
ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.

4. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

4.1. Planeeritav ala 

Planeeritava ala suurus on 394 m². Krunt on ruudukujuline ja asub Rannapargi Suvituse-
Supeluse.  Sääse tn-ga piiratud  pargiosas.  Ehitisregistri  andmetel  on  kinnistule  rajatud
kiosk väliterrassiga, ehitisaluse pinnaga kokku 241 m².
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4.2. Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine iseloomustus ning ümbritsevate 
hoonete mahu ja kõrguse ruumiline analüüs

Planeeritava  ala  kontaktktvööndis  asuvad  puiesteed  (Supeluse  tn  ja  Tammsaare  pst),
Rannapark ja läheduses asuvad hooned.

1.  Supeluse  25  ja  Supeluse  29  Bööckenhofi  suvemõisa  peahoone  koos  säilinud
kõrvalhoonega.

Kvartali  esimesed hooned on 19. saj keskel rajatud hilisklassitsistlikus stiilis, suhteliselt
madalad, ca 7 m harjakõrguse ja 40°- 45° kraadise katusekaldega ehitised. Hoonetealune
pind jääb 150 ja 160 m² vahemikku. 

2. Suvituse 7 ja Supeluse 23. 

Hilisemad 19.saj lõpuaastatel ehitatud historitsistlikud puitpansionaadid kinnistutel on juba
kõrgemad 10,5 –12,0 m ja suurema ehitusaluse pinnaga ca 450 m². Katusekalle väheneb
25° kraadile ja räästakõrgus tõuseb 8,0 meetrini. Kohustuslikuks elemendiks on ca 2 m
hoone harjast kõrgem puidust torn.

3. Eha 2 Wasa pansionaat ja Suvituse 5.

1930-ndate II poole funktsionalism. Katusekalded on suhteliselt madalad, vahemikus 10°-
15°  kraadi,  Suvituse  5  hoone  kõrgus  on  11  m kuni  12,5  m ja  Eha  2  hoonel  9,5  m.
Ehitusalune pind ulatub Wasa pansionaadil 800 m². Hoonemahte liigendatakse eenduvate
ja kõrgemate trepikodadega.

4. Sääse 7 / Pärna12 sanatooriumikompleks.

Rajamisaastad  1962–1973.  Varasem  keskne  magamiskorpus  on  neljakorruseline  pikk
hoone  kõrgusega  14,5  m,  kõrgem kaheksakorruseline  magamiskorpus  püstaktsendina
koguni  28,5  m  kõrgune.  Söökla  asemele  ehitati  2006-2008.  aastatel  spaa  kõrgusega
samuti 14,5 m. Kogu hoonekompleksi ehitusalune pind on 3279 m².

5. DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAV 

5.1. Nõuded planeeritava maa-ala ehitusjoone, krundi täisehituse protsendi ja 
uushoonestuse kõrguse ning mahu kohta 

1.Tuleb vältida visuaalse hoonemahu tungimist puiestee puuderivi vaatekoridorist kõnnitee
poole. Hoone Supeluse tn poolne fassaad planeeritakse ajaloolise Supeluse 23/25 krundi
Supeluse  tänava  poolse  piirdeaia  mõttelisest  joonest  tahapoole  (so  2,3  m  Supeluse
tänava poolsest  kinnistu  piirist)  ja  Suvituse  tn.  poolne fassaad  planeeritakse Suvituse
tänava äärse rannapargi  puuderivi  mõttelisest  joonest  pargi  poole (so  1,8  m Suvituse
tänava poolsest kinnistu piirist).

2. Hoone ehitusalune pind planeeritakse väiksem praeguse kioski ja terrasside alusest
pinnast,  mis on kokku 241 m².  Ehitusaluse pinna hulka kuuluvad ka kaetud terrassid.
Krundi  täisehituse  protsent  planeerida  ≤60%,  mis  on  sarnane  olemasoleva
täisehitusprotsendiga.

3. Hoone max kõrgus planeeritakse 6,8 m olemasolevast maapinnast, maksimaalselt 2
korrust. II korruse ehitusalune pind planeeritakse väiksem, kui pool I korruse ehitusalune
pind. Hoone maht planeeritakse võimalikult liigendatuna, et vältida ühtse massiivse mahu
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tekkimist.

5.2. Tingimused planeeritava maa-ala uusehitise vormile, sealhulgas 
välisviimistlusmaterjalid, avatäited, katuse- kuju ja piirded 

1. Kaitsealuse pargi  vahetus läheduses, randa suunduva tee äärde kavandatav hoone
planeeritakse  selliselt,  et  see  sobitub  keskkonda  nii  mahult  kui  materjalikasutuselt  ja
mõjub  õhulise  pargipaviljonina.  Täpsem  lahendus  lepitakse  kokku  hoone  eskiisi
staadiumis. Vajadusel tuleb sobivaima lahenduse saamiseks koostada hoone eskiise mitu.

2. Planeeringuga määratakse välisviimistluses kasutatavad materjalid: puitvooder ja klaas.
Piirangud  välisviimistluse  osas:  mitte  kasutada  imiteerivaid  materjale  (plastvooder,
plekkvooder) ja krohvitud pindasid.

3.  Planeeringuga  määratakse  lubatud  katusekalded  0°  kuni  20°  kraadi  ja  piirangud
katusematerjali osas: ei ole lubatud kasutada imiteerivaid materjale.

4. Planeeringuga määratakse piirangud avatäidete osas: uste ja -aknaraamide materjaliks
puit ja/või metall, soovitavalt mitte kasutada peegelduvaid ja toonitud klaase.

5.  Hoone  planeeritakse  tänavale  avatuna,  see  tähendab,  et  tänavale  peab  avanema
avalikult kasutatav sissepääs ja/või vitriinaknad.

6.  Piirdeid  kinnistu  Suvituse  ja  Supeluse  tänava  poolsetelel  külgedele  ei  planeerita.
Planeeritavad piirded võivad asuda kinnistu pargi poolsetel piiridel. 

5.3. Ettepanekud planeeritaval maa-alal kavandatavate teede, trasside, haljastuse ja
tehnorajatiste asukoha kohta 

1.  Hoone  planeeritakse  selliselt,  et  järjekorras  kliendid  ei  takistaks  liikumist  kõnniteel.
Hoone juurde planeeritakse jalgrataste parkimise võimalus.

2.  Tehnotrassid  planeeritakse  maa-alustena,  elektri  alajaamad  ja  liitumispunktid  on
soovitavalt  planeeritakse  hoonesisesed.  Prügi,  inventari  ja  muu  sarnase  ladustamine
planeeritakse hoone mahus või muul viisil varjatud.

3.  Kinnistu  keskel  kasvav  üksik  vaher  likvideeritakse.  Planeeritakse  Supeluse  tänava
äärse puiestee haljastuse korrastamine ja taastamine, lähtudes algsest haljastusprojektist.
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