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SELETUSKIRI
1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK
Aisa 33 kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on maa kasutamine Pärnu linna
üldplaneeringust tuleneva sihtotstarbe päraselt. Detailplaneeringuga soovitakse
olemasolev kinnistu jagada kaheks väikeelamumaa kinnistuks, kavandada kinnistute
ehitusõigus ja määrata arhitektuursed tingimused.
Planeerimisettepaneku tegija poolne eesmärk on tühjalt seisva kinnistu osa kasutusele
võtmine ja sinna sobiva väikeelamu ehitamine.

2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED
2.1. Planeeritava maa-ala asukoht
Planeeritav maa-ala asub Pärnu linnas, aadressil Aisa tn 33, katastriüksus tunnusega
62512:027:0730. Kinnistu suurusega 1100 m² asub Pärnu kesklinna linnaosa eeslinna
elamupiirkonnas. Kinnistu paikneb risti Aisa tänavaga selliselt, et kinnistu teine ots ulatub
Pardi tänavani.
Kinnistu ei asu piirangute vööndis.
2.2. Planeeringu koostamise alused
Planeeringu koostamise alused:
1. Planeerimisseadus, Riigikogu poolt vastu võetud 28.01.2015;
2. Pärnu linna üldplaneering 2001-2025, kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20.sept. 2001
määrusega nr 26;
3. Linnatänavad EVS 843:2016.

3. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ÜLESANDED


Kinnistu jagamine kaheks



Planeeritavate kinnistute ehitusõiguse kavandamine: hoonestusala kuju ja suuruse
määramine



Hoonetele ja piiretele arhitektuurinõuete seadmine



Liikluskorralduse ja parkimislahenduse määramine
3

Töö nr 201909-01 Aisa tn 33 kinnistu detailplaneering

P.A.M. PROJEKT



Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine



Tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine



Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine



Kujade ja tuleohutuse abinõude määramine



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

4. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS
4.1. Planeeritav ala asukoht
(Situatsiooniskeem DP-1)

Aisa tn 33 kinnistu asub kesklinna linnaosa eeslinna elamupiirkonnas.
Kinnistu ei asu muinsuskaitse kaitsevööndis ega miljööalal.
Kinnistu näol on tegemist tüüpilise Pärnu ajaloolise eeslinna krundiga, mis ulatub läbi
kvartali - Aisa tänavalt Pardi tänavani. Krundist on kunagi tehtud äralõige tupiktänava
rajamiseks. Sellest tulenevalt on tekkinud krundi piiri nn hammas.
4.2. Planeeritava ala ja selle kontaktvööndi üldine iseloomustus ning ümbritsevate
hoonete mahu ja kõrguse ruumiline analüüs
Pardi tn on hoonestatud valdavalt eramajadega ning mõne väiksema puidust kortermaja ja
suure nõukogude aegse tellistest kortermajaga.
Hoonestust on vanadest 19. sajandi hoonetest kuni uusehitusteni välja, on väga väikeseid
eramuid ja uhkeldavaid villasid.
Et hoonestuses ühtne joon puudub, siis ka hoonete katusekalded, räästakõrgused ja
avade rütmika on väga erinevad.
Hooned ei asetse ühtsel ehitusjoonel, vaid paiknevad kruntidel erinevalt: Mõned hooned,
üldiselt vanemad ehitised, paiknevad tänava ääres. Uuemad ehitised on valdavalt ehitatud
tagasiastega kruntide sisemusse.
Haljastuslaad Pardi tänaval vastab üldiselt koduaia kujundusele.
Pardi tänav on väikese liikluskoormusega. Üldiselt autode parkimine toimub tänava ääres
kruntide ees või siis võimalusel oma krundil.
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4.3. Maakasutus ja hoonestus
(Tugijoonis DP-2; Topo-geodeetiline maa-ala plaan)

Kinnistu Aisa tn 33, Pärnu linn, Pärnu linn
Maakond

Pärnu maakond

Omavalitsus

Pärnu linn

Asustusüksus

Pärnu linn

Lähiaadress

Aisa tn 33

Katastritunnus

62512:027:0730

Kinnistu suurus

1100 m²

Katastrijärgne sihtotstarve

Elamumaa 100%

Üldplaneeringu kohane maakasutuse
juhtotstarve

Elamumaa 100%

Hooned, mis asuvad krundil Aisa tn poolses osas (Ehitisregistri järgi):
Ehitisregistri kood Nimetus
Korruste arv
Ehitisealune pind
103032295

Elamu

2

163,2 m²

103032297

Pesuköök

1

41,6 m²

103032298

Kuur

1

25,0 m²

Krundi keskmist osa, mis on sillutatud, kasutatakse autode parkimiseks ja sinna pääseb
Pardi tänavalt tupiktänava kaudu. Krundi Pardi tn poolne osa on kasutamata.
Olemasolevat kinnistut puudutavad kitsendused:
Piiranguvöönd

Nähtus

VID

Nimetus

Elektripaigaldise
kaitsevöönd

Elektrimaakaabelliin MKL166854895

Elektripaigaldise
kaitsevöönd

Elektriõhuliin alla
1 kV

Sideehitise
kaitsevöönd

Sideehitis maismaal 128457904

3.5

Sideehitise
kaitsevöönd

Sideehitis maismaal 45621186

1.4

Uuringu ala

Uuringu ala
(geoloogiline)

Veetrassi
kaitsevöönd

Veetrass

9.6

M27510189

U903

Ulatus m²

10.4

Üldgeoloogiline
kaardistamine

1100

Pardi tn 16 elamu
veeühendus

18
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Sihtotstarve

Suurus m2

Aisa tn 31

62512:027:2270

elamumaa 100%

635

Aisa tn 35

62512:027:0740

elamumaa 100%

992

Pardi tn 14c

62512:027:0720

elamumaa 100%

1060

Pardi tn 16

62512:027:2630

elamumaa 100%

271

Pardi tänav T5

62510:027:0005

transpordimaa 100%

191

Pardi tänav T4

62510:028:0005

transpordimaa 100%

1834

4.4. Haljastus, liiklus
Piki krundi tupiktänava poolset külge kasvab krundi piirist väljapool ülekasvanud ja
hooldamata elupuuhekk ja sirelipõõsad. Krundil Pardi tn poolses osas kasvavad mõned
vanad ülekasvanud õunapuud ja pihlakas. Krundi piiril tupiktänava lõpus kasvab suur
tamm.
Liikluskorraldus vastab ümbritsevate tänavate üldisele liikluskorraldusele.
4.5. Tehnovõrgud
Kinnistul asuvad hooned, mis asuvad krundi Aisa tn poolses osas on varustatud
tehnovõrkudega: elektrisüsteemi liik – võrk; veevarustuse liik – võrk; kanalisatsiooni liik –
võrk. Hoone soojavarustuse liik on kohtküte.
4.6. Fotod olemasolevast olukorrast

Vaated krundile ja naabermajale Pardi tn poolt
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Vaade tupiktänavast Pardi tn poole

Hooned tupiktänaval (krundist üle tee)

Hooned tupiktänava lõpus
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Pardi tänava vaated

5. DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAV
5.1.

Kavandatav ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused

Detailplaneeringu lahendus jagab kinnistu kaheks krundiks. Kinnistu jagamine toimub
krundi osas, mida praegu kasutatakse parklana. Eelnevalt on kaasomanike vahel sõlmitud
notariaalne kokkulepe kinnistu jagamiseks.
Krundi sihtotstarve
Krundi ehitusõigusega määratakse krundi kasutamise sihtotstarve. Käesolev
detailplaneering ei muuda Pärnu linna üldplaneeringust tulenevat krundi sihtotstarvet.
Krunt Planeeringu
(asend
- järgne
joonisel)
krundi
pindala

Maakasutuse
juhtfunktsioon
(kehtiva
üldplaneeringu
kohane
juhtfunktsioon)

Krundi kasutamise
sihtotstarve
(detailplaneering)

Katastriüksuse
sihtotstarve
(vastavalt Vabariigi
valitsuse 23.10.08 a
määrusele nr 155)

POS 1

730 m²

EE; väikeelamumaa
100%

EP; pereelamumaa
100%

001; E;
elamumaa 100%

POS 2

370 m²

EE; väikeelamumaa
100%

EP; pereelamumaa
100%

001; E;
elamumaa 100%

Kavandatav ehitusõigus (alus: Planeerimisseadus)
Krundi ehitusõigusega määratakse: 1) maksimaalne krundi täisehituse protsent; 2)
hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala; 3) hoonete suurim lubatud arv krundil või
hoonete puudumine;
4) hoonete suurim lubatud kõrgus
Pardi tn poolse POS 2 krundi hoonestusala kavandamisel on lähtutud soovist ehitada
krundile eramu.
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Hoonestusala asukoha määramisel on arvestatud:
• naabrite (Aisa 33) sooviga pääseda oma krundile tupiktänavast
• naabrite (Aisa 33) sooviga jätkuvalt parkida autosid oma krundil
• naabrite sooviga (Pardi 14C) kasutada jätkuvalt Aisa 33 krundile rajatud jalgväravat
• tuleohutuskujaga 4 - 8 m naaberhooneni Pardi tn 16
Detailplaneeringu käigus nähakse ette vastavate servituutide seadmist mõlemale tekkivale
krundile, et arvestada naabrite soovidega.
Positsiooni number

POS 1

Krundi suurus

730 m²

1) Krundi max täisehitus%

32%

2) Hoonete max ehitusalune pind

Olemasolev ehitusalune pind kokku 230 m²

3) Hoonete suurim arv krundil

Olemasolevad 3 ehitist: 1 põhihoone – elamu ja 2
abihoonet - pesuköök, kuur

4) Hoonete max kõrgus

Olemasolev

Positsiooni number

POS 2

Krundi suurus

370 m²

1) Krundi max täisehitus%

40 %

2) Hoonete max ehitusalune pind

148 m²

3) Hoonete suurim arv krundil

1

4)Hoonete max kõrgus (m)
9 m;
arvestatuna keskmisest ümbritsevast keskmine maapinna kõrgus 2,80 m
maapinnast;
keskmine maapinna kõrgus
Arhitektuursed tingimused
Arhitektuursed tingimused ehitistele määravad ära: 1) hoonete suurima lubatud
korruselisuse; 2) hoonete kõrgusliku sidumise; 3) hoonete tulepüsivusklassi; 4) lubatud
katusetüübid, katusekalde (kraadides); 5) nõuded hoonete välisviimistlusele; 6) nõuded
avatäidetele; 7) nõuded krundi piiretele; 8) nõuded heakorrale ja haljastusele
POS 1

Tingimused

1) Hoone suurim lubatud
korruselisus

Põhihoone: 2 / 0
Abihoone: 1 / 0

2) Hoone kõrguslik sidumine

Olemasolev ±0.00

3) Hoone tulepüsivusklass

TP3; samas tohib ehitada kõrgema tulepüsivusklassiga
hooneid. Täpne tulepüsivusklass täpsustada
ehitusprojektiga.
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POS 1

Tingimused

4) Lubatud katusetüübid,
katusekalle (kraadides)

Põhihoone: olemasolev; hoone põhimahul sümmeetriline
kelpkatus; katusekalle 30°-50°;
Abihoone: olemasolev;
sadeveed juhtida oma kinnistule

5) Hoone välisviimistlus- ja
katusekattematerjalid

Fassaadidel kasutada puhtaid dekoreerimata krohv- või
puitpindu, üksikud elemendid (sissepääsud, rõdud,
terrassid) võivad olla faktuurpinnad.
Katusekattematerjaliks kasutada kivi või plekki. Fassaadi
kattematerjalina mitte kasutada imiteerivaid materjale,
plastmassi, plekki. Värvitoonide valik lahendada
projektiga.

6) Hoone avatäited

Lahendada projektiga

7) Krundi piire

Piirdeaia materjal: puit, kivi, metall kombineerituna
haljastusega. Piirde lahendus anda projektis. Piirde
kõrgus max 1,3 m.

8) Heakord ja haljastus

Hoone projektiga näidata heakorrastuse ja haljastuse
lahendus

POS 2

Tingimused

1) Hoone suurim lubatud
korruselisus

2/0

2) Hoone kõrguslik sidumine

±0.00=min +3.00 abs (täpne kõrgusmärk määrata
ehitusprojektiga)

3) Hoone tulepüsivusklass

TP3; samas tohib ehitada kõrgema tulepüsivusklassiga
hooneid. Täpne tulepüsivusklass täpsustada
ehitusprojektiga.

4) Lubatud katusetüübid,
katusekalle (kraadides)

Hoone põhimahul sümmeetriline viilkatus; katusekalle
30°-50°; sadeveed juhtida oma kinnistule

5) Hoone välisviimistlus- ja
katusekattematerjalid

Fassaadidel kasutada puhtaid dekoreerimata krohv- või
puitpindu, üksikud elemendid (sissepääsud, rõdud,
terrassid) võivad olla faktuurpinnad.
Katusekattematerjaliks kasutada kivi või plekki. Fassaadi
kattematerjalina mitte kasutada imiteerivaid materjale,
plastmassi, plekki. Värvitoonide valik lahendada
projektiga.

6) Hoone avatäited

Lahendada projektiga

7) Krundi piire

Piirdeaia materjal: puit, kivi, metall kombineerituna
haljastusega. Piirde lahendus anda projektis. Piirde
kõrgus max 1,3 m.

8) Heakord ja haljastus

Hoone projektiga näidata heakorrastuse ja haljastuse
lahendus
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Planeeringualale ehitatavate hoonete projektide eskiislahendused tuleb
kooskõlastada Pärnu linnarhitektiga.

Üldplaneeringu muutmise ettepanek

Kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu 2001-2025 (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20.
september 2001 määrusega nr 26) p.2.1.1 kehtestab tingimused detailplaneeringute
koostamiseks ja näeb ette väikeelamute krundi soovituslikuks suuruseks 600 m²; alla 600
m² krundi ehitusaluseks pinnaks 40-45 % ; 600-900 m² ehitusaluseks pinnaks 30 %.
Käesoleva detailplaneeringu eesmärgi elluviimiseks tehakse punktis 5.2 ettepanek
kavandatava ehitusõigusega määrata krundi POS 1 täisehitusprotsendiks 32 %, krundi
POS 2 täisehitusprotsendiks 40%.
Seoses sellega teeb käesolev detailplaneering ettepaneku muuta Aisa 33 kinnistu
jagamisel kavandatavate kruntide osas Pärnu linna üldplaneeringut järgnevalt:
• kavandatav krunt POS 1: krundi suurus 730 m², täisehitusprotsent 32 %
• kavandatav krunt POS 2: suurus 370 m², täisehitusprotsent 40 %
5.3.

Planeeringualal kehtivad piirangud

Planeeringualal on piirangud seoses olemasolevate trassidega.
Tehnovõrkude kaitsevööndid
Kruntidel tuleb arvestada tehnovõrkude ja –rajatistega seotud kaitsevöönditega lähtuvalt
vastavast õigusaktist.
5.4.

Haljastus, heakord, piirded ja vertikaalplaneerimine

Haljastus
Krundil likvideeritakse hoonestuse alla jäävad puud, korrastatakse elupuuhekk.
Planeeritav krunt haljastatakse omaniku poolt. Haljastuslaadilt eelistada aedlinnale omast
haljastusviisi.
Heakord
Heakord kinnistul ja ehitise territooriumil tagada vastavalt Pärnu linna heakorra eeskirjale.
Ehitustegevuse tagajärjed tuleb likvideerida, heakorrastada krunt. Ehitamise käigus
eemaldatava kasvupinnasega teha hoone ümber tagasitäide.
Vertikaalplaneerimine
Planeeritav krunt POS1 on vertikaalplaneeritud ja seda ei muudeta.
Planeeritaval krundil POS 2 on olemasolev maapinna kõrgus vahemikus +2.90 - +2.70
abs. Maapind on suuresti tasane. Vertikaalplaneerimise kavandamisel ja ehitamisel tuleb
jälgida, et sademeveed tuleb juhtida hoonest eemale, kuid nende
juhtimine
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naaberkrundile ei ole lubatud. Sademeveed juhtida sademevete kanalisatsiooni. Täpne
vertikaalplaneerimine lahendatakse hoone projektiga.
Märkused
• Krundi haljastus, heakord, piirded ja vertikaalplaneerimine kavandada ehitusprojekti
mahus.
• Piirete arhitektuursed nõuded vt p 5.1 lg Arhitektuursed tingimused.
5.5.

Liiklus- ja parkimiskorraldus

Planeeritavale krundile toimub ligipääs Pardi tänavalt lähtuvalt eelnevalt projekteeritud
tupiktänavalt. Krundi planeerimine ei mõjuta olemasolevat liikluskoormust. Perele
kuuluvate autode parkimine lahendatakse oma krundil. Krundisiseselt lahendatakse teed
ja platsid ehitusprojektiga.
5.6.

Tehnovõrgud- ja rajatised

Veevarustus
Planeeritavate kinnistute veega varustatus toimib vastavalt tehnilistele tingimustele. Aisa
tänava poolne planeeritav kinnistu POS 1 varustatakse veega olemasoleva Aisa tänava
veeühenduse kaudu Aisa tänava ühisveevarustusest.
Planeeritav krunt POS 2
varustatakse veega Pardi tänava või Pardi tupiktänava ühisveevarustusest.
Ehitatava hoone veevarustussüsteemide väljaehitamine tuleb kavandada hoone
ehitusprojektis.
Reovee kanalisatsioon
Aisa 33 kinnistu on kanaliseeritud Aisa tänava ühisvoolsesse kanalisatsiooni. Reovee
kanalisatsioon lahendatakse vastavalt tehnilistele tingimustele. Aisa tänava poolne
planeeritav krunt POS 1 kanaliseeritakse Aisa tänava ühisvoolsesse kanalisatsiooni.
Planeeritav krunt POS 2 kanaliseeritakse Pardi tänava kanalisatsiooni. Ehitatava hoone
kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine tuleb kavandada hoone ehitusprojektis.
Sademevete kanalisatsioon
Sademeveekanalisatsioon lahendatakse vastavalt tehnilistele tingimustele. Planeeritav
krunt POS 1 kanaliseeritakse Aisa tänava ühissademevee kanalisatsiooni. Planeeritav
krunt POS 2 kanaliseeritakse Pardi tänava ühissademevee kanalisatsiooni.
Elektrivarustus
Aisa 33 kinnistul asuvad olemasolevad hooned on elektriga varustatud.
Planeeritava krundi POS 2 elektriga varustatus lahendatakse vastavalt tehnilistele
tingimustele. Liitumiskilp asub Pardi tn 16 krundi läheduses. Liitumiskilbist
elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija vastava kaabelliini. Ehitatava hoone elektriga
varustatus tuleb kavandada hoone ehitusprojektis.
Soojusvarustus
Ehitatava hoone soojusvarustussüsteemi liik ja väljaehitamine tuleb kavandada hoone
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Töö nr 201909-01 Aisa tn 33 kinnistu detailplaneering

P.A.M. PROJEKT

ehitusprojektis.
Sidevarustus
Ehitatava hoone sidevarustatus kavandada hoone ehitusprojektis.
5.7.

Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Planeeritav krundi suuruse ja hoonestusala muutmine ei muuda ümbritsevaid tingimusi ja
seetõttu antud planeering spetsiifilisi nõudeid ja tingimusi ei sätesta.
5.8.

Keskkonnatingimused

Detailplaneeringuga ei planeerita keskkonnaohtlikke objekte.
Põhiliseks reostusallikaks kujunevad olmereoveed. Reoveed juhitakse olemasolevasse
reoveekanalisatsiooni.
Prügimajanduse organiseerimisel tuleb lähtuda Pärnu linna jäätmehoolduseeskirjast, kus
on sätestatud jäätmehoolduse korraldus.
5.9.

Tuleohutuse tagamine

Kujad
Hoonetevaheliste kujade määramisel on aluseks võetud, et lubatud madalaim
tulepüsivusklass on TP3; samas tohib ehitada kõrgema tulepüsivusklassiga hooneid.
Täpne tulepüsivusklass täpsustatakse ehitusprojektiga. Kavandatava krundi POS 2
ehitusala määramisel on arvestatud kujaks Pardi tn16 hoonega 4 - 8 m.
(Kuja võib olla 4 – 8 m, kuna tegemist on ühe- või kahe korteriga elamutega ja TP3
hoonete kogupindala peab jääma alla 400 m 2)
Hoonetevahelise kuja arvestamisel võib lugeda üheks hooneks tuletõkkesektsiooni
nõuetele vastavat hoonetekompleksi, kusjuures sellised hooned peavad olema
tuleohutusest lähtuvalt samases klassis. Olemasolevad hooned kavandataval krundil
POS1 on kõik TP 3 klassis ja loetakse üheks tuletõkkesektsiooniks.
Tuletõrje veevarustus
Samaaegsete tinglike tulekahjude arv on 2 vastavalt Pärnu linna elanikkonna suurusele.
Ühe tulekahju normvooluhulk 2-korruselise hoonestuse puhul on 10 l/s.
Lähimad olemasolevad tuletõrjehüdrandid asuvad Side ja Karusselli tänava ristmikul, Aisa
ja Side tänava ristmikul ning Aisa ja Õie tänava ristmikul.
Päästeautode juurdepääs on tagatud Aisa ja Pardi tänava kaudu.
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