
EELNÕU 
 

 

K O R R A L D U S 

 

 

Pärnu . mai 2018 nr  

 

 

 

Detailplaneeringut täpsustavate 

projekteerimistingimuste andmine 

 

 

07.02.2018 esitati Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonnale projekteerimistingimuste taotlus  

nr 1811002/01302, millega paluti täpsustada Pärnu Linnavalitsuse 18.02.2008.a. korraldusega 

nr 121 kehtestatud Suvituse tn 14 krundi detailplaneeringut (detailplaneering) selliselt, et 

suurendada Eha tn 2 ja Suvituse tn 14 kinnistutele detailplaneeringuga määratud hoonestusalasid, 

Suvituse tn 14 uue hoone ja Eha tn 2 rekonstrueeritava majutushoone vahelise ühendusgalerii 

rajamiseks ning täpsustada ehitiste (Suvituse tn 14 ja Eha tn 2 hoonete) teenindamiseks vajaliku 

ehitise võimalikku asukohta konteineralajaama paigaldamiseks. 

  

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus ehitusloakohustusliku hoone 

ehitusprojekti koostamiseks anda detailplaneeringut täpsustavaid projekteerimistingimusi, kui 

detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Seejuures ei ole ehitusseadustiku  

§ 27 lg 3 tulenevalt lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.  

 

Eha tn 2 kinnistule on detailplaneeringuga lubatud üks hoonestusala olemasoleva „Villa Wasa“ 

majutushoone säilitamiseks ja  laiendamiseks.  

Suvituse tn 14 kinnistule on detailplaneeringuga lubatud üks hoonestusala kahe kuni kolme 

korruselise ärihoone püstitamiseks.  

 

Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusalasid 

Suvituse tn 14 kinnistule püstitatava uue hotell-veekeskuse ja Eha tn 2 rekonstrueeritava „Villa 

Wasa“ majutushoone vahelise ühendusgalerii rajamiseks.  

Hoonestusalasid suurendatakse Eha tn 2 kinnistu osas kuni 3% ulatuses ja Suvituse tn 14 kinnistu 

osas kuni 1,5% ulatuses.  

Kavandatav ühendusgalerii on vajalik kahe maja sujuvaks koostoimimiseks, mistõttu tuleb 

lugeda detailplaneeringu täpsustamine põhjendatuks. 

 

Samuti soovitakse projekteerimistingimustega täpsustada ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise 

võimalikku asukohta konteineralajaama paigaldamiseks Eha tn 2 kinnistul.  

Suvituse tn 14 krundi detailplaneeringuga on ettenähtud olemasoleva alajaama likvideerimine ja 

uue alajaama rajamine Suvituse tn 14 uue hoone mahus. Uut alajaama ei ole  Suvituse tn 14 uue 

püstitava hoone mahtu kavandatud, see soovitakse rajada Eha tn 2 kinnistul. 

Detailplaneeringuga on Eha tn 2 kinnistule määratud üks hoonestusala, millest tulenevalt 

eraldiseisvat konteineralajaama kinnistule kavandada ei ole võimalik, uue alajaama rajamine on 

sobivate tehniliste tingimuste täitmise korral võimalik olemasoleva rekonstrueeritava „Villa 

Wasa“ majutushoone laienduse mahus. 
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Pärnu Linnavalitsus on seisukohal, et projekteerimistingimustega detailplaneeringuga määratud 

hoonestusalade suurendamine Suvituse tn 14 kinnistu osas kuni 1,5% ulatuses ja Eha tn 2 

kinnistu osas kuni 3% ulatuses  ning  Eha tn 2 kinnistule ehitiste (Suvituse tn 14 ja Eha tn 2 

hoonete) teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukoha täpsustamisega ei kaasne 

detailplaneeringu olemuslikku muutmist ega vastuolu piirinaabrite õiguste ega avaliku huviga 

ning nõustub Suvituse tn 14 ja Eha tn 2 kinnistutel detailplaneeringus määratud hoonestusalade 

suurendamisega ühendusgalerii rajamiseks ning Eha tn 2 kinnistul  ehitiste teenindamiseks 

vajaliku ehitise võimaliku asukoha täpsustamisega olemasoleva rekonstrueeritava „Villa Wasa“ 

majutushoone laienduse mahus vastavalt asendiskeemile ja alajaama paigaldamiseks antud 

tehnilistele tingimustele. 

 

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada 

projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. 

 

Lähtudes eeltoodust ja haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja 2 ja § 68 lõike 2, Pärnu 

Linnavolikogu 01. veebruari 2018 määrusega nr 4 kehtestatud “Planeerimise ja ehitusalase 

tegevuse korraldamine Pärnu linnas” § 5 punkti 1 alusel ning ehitusseadustiku § 28 ja § 27  

lõike 4 punktide 2 ja 5 ning Kristi Kalamees poolt tehtud ettepanekute alusel 

 

1. Täpsustada Pärnu Linnavalitsuse 18.02.2008.a. korraldusega nr 121 kehtestatud Suvituse 

tn 14  detailplaneeringu jooniseid „hoonestus- , haljastus- ja liiklusskeem“ ning 

„tehnovõrkude asendiplaan“ ja seletuskirja punkti 4 „arhitektuurne osa“ Suvituse tn 14 ja 

Eha tn 2 kinnistute osas alljärgnevalt: 

 

1.1 suurendada Suvituse tn 14 kinnistul (katastritunnusega 62510:012:0006) 

hoonestusala suurendada kuni 1,5% ulatuses  ja Eha tn 2 kinnistul 

(katastritunnusega 62510:012:0005) hoonestusala kuni 3% ulatuses  

kahte hoonet ühendava ühendusgalerii rajamiseks, vastavalt lisatud 

asendiskeemile. 

1.2 lubada Eha tn 2 kinnistule Suvituse tn 14 ja Eha tn 2 hoonete 

teenindamiseks vajaliku ehitise (konteineralajaam) asukohaks olemasoleva 

rekonstrueeritava „Villa Wasa“ majutushoone laienduse mahus vastavalt 

alajaama paigaldamiseks antud tehnilistele tingimustele.   

 

Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul. 

 

2.  Pärnu Linnavalitsuse kantseleil korraldada punktis 1 toodud muudatuse lisamine 

detailplaneeringule õigusaktide andmebaasis, planeerimisosakonnal korraldada punktis 1 

toodud muudatuse lisamine detailplaneeringule planeeringute infosüsteemis ja paberkandjal 

detailplaneeringule. 

 

3.  Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest, esitades 

vaide Pärnu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 

halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

4.  Otsus jõustub selle teatavaks tegemisest taotlejale. 

 

Romek Kosenkranius        Tiina Roht  

linnapea         linnasekretär  

     

Lisa 1 - asendiskeem 


